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yangın önleyİCİ
ÜRÜNLER
BİNLERCE ÜRÜN

Bu aksiyon 17 Ağustos - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. Aksiyon stoklarla sınırlıdır.

ONLINE MAĞAZADA
eshop.wurth.com.tr

ŞİMDİ STOKLARIMIZDA!
YANGIN ÖNLEYİCİ AKRİLİK MASTİK
EI 120 - 310 ML

YANGIN DAYANIMLI PU KÖPÜK
EI 240 - 750 ML

YENİ
ÜRÜN

Art.-Nr. 0893 303 009

YENİ
ÜRÜN

Art.-Nr. 0893 303 405

YANGIN ÖNLEYİCİ AKRİLİK MASTİK EI 120 - 310 ML
Doğrusal bağlantıların ve geçişlerin yangın
dayanımını artırmak için akrilik mastik.
•
•
•
•
•
•
•
•

E I 120 sınıfı yangın dayanımı. (120 dakikaya kadar)
Birleşim yerlerinde mükemmel ses yalıtımı sağlar.
Tehlikeli madde salınımı minimum düzeydedir.
Halojen ve silikon içermez.
Boyanabilir.
Birçok yüzeye iyi yapışma özelliği vardır.
Neme ve püskürtme suyuna dayanıklıdır.
Kokusuzdur ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

Yenİ ÜRÜN

Uygulama alanları:
Beton, tuğla, alçıpan gibi en yaygın inşaat malzemeleri, masif
duvarlar ve zeminler, esnek bölme duvarlar veya bu
duvarlardaki kablo ve boruların lineer derzlerinin yangına
dayanımı için uygundur ve bu malzemelere iyi yapışır. İç
mekan kullanımı içindir.

Sertifikalar:
ETA 16/0235
ETA 16/0236
Ambalaj

Kartuş

Kimyasal baz

Akrilat

Renk

Beyaz

İnşaat malzemesi sınıfı

F

Min./maks. uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C
Yoğunluk

1,65 g/cm³

Min./max. sıcaklık direnci

-15 °C ile +75°C

Yangın dayanım süresi

EI120

Saklama koşulları

+5°C ile +30°C arasında

Raf ömrü

18 ay

Art.-Nr. 0893 303 009

27,50

Tanıtım fiyatı

¨
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YANGIN DAYANIMLI PU KÖPÜK EI 240 - 750 ML
Lineer derzlerin yangından korunması için
genişleyen, 1 bileşenli PU köpük.
•Y
 angına ve duman gazlarına karşı dayanıklıdır.
• E I 240 sınıfı yangın dayanımı. (240 dakikaya kadar)
•Y
 angına ve yanma gazlarına karşı sızdırmazlık sağlar.
•U
 ygulama tabancalarına uygundur.
•B
 eton, tuğla, sıva, ahşap, metal gibi birçok yapı
malzemesine iyi yapışır.
•S
 ilikon içermez.

Yenİ ÜRÜN

Uygulama alanları:
ETA 15/0824 uyarınca beton, tuğla ve masif duvarlarda yatay
ve düşey derzlerin yangından korunma bölümlenmesi, pencere
ve kapı çerçevelerinin yalıtımı veya termal, akustik yalıtım gibi
inşaat uygulamaları için uygundur.

Sertifika:
ETA 15/0824

Ambalaj

Aerosol kutu

Kimyasal baz

Poliüretan

Min./maks. uygulama sıcaklığı +10°C ile +30 °C
Min. kabuk oluşum süresi

≤ 10 dakika

Min. kesilebilirlik

≤ 40 dakika

Kürleşme süresi

24 saat sonra

Kabuk oluşum süresi koşulları

23° C'de ve % 50 bağıl nemde

Yangın dayanım süresi

EI240

Saklama koşulları

5°C ile 30°C'de

Raf ömrü

12 ay

Art.-Nr. 0893 303 405

69,90

Tanıtım fiyatı

¨
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