ZEROFLAMM HOLZDÄMM SE

TECHNICKÉ INFORMACE

Obchodní značka:

ZEROflamm Holzdämm SE

Materiál:

Vodou ředitelný bobtnavý nátěr na dřevěné stavební hmoty s třídou reakce na oheň B-s1, d0
podle EN 13501-1. Třída B s1.d0 odpovídá označení národního stavebního úřadu - "těžko zápalný",
v návaznosti na odpovídající nanesené množstvím v suchém prostředí interiéru dle obecného
stavebního inspekčního schválení.

Použití:

Části z masivního dřeva, dřevěné masivní desky a stavební překližka dle DIN EN 13986:
Minimální požární třídy odolnosti D-s2, d0, hustota > 450 kg/m3, síla > 12 mm.
Lisované dřevotřískové desky bez dýhy a lisované dřevotřískové desky s dýhou lepených teplem
tvrditelným lepidlem dle DIN EN 13986:
Minimální požární třídy odolnosti D-s2, d0, hustota > 690 kg/m3, síla > 12 mm.
Není určen pro konstrukční části podléhající mechanickému namáhání, nebo pro místnosti se
stálou rel. vlhkostí vzduchu přes 70%. Chraňte před vlhkostí. Dbejte všeobecných konstrukčních
nařízení daných atestem!

Dohled:

U

Odstín:

Čirý a bílý

Stupeň lesku:

Mat

Pojivo:

Disperzní pryskyřice

Specifická hmotnost:

Čirý cca. 1,32 +/- 0,05 g/cm3
Bílý cca. 1,38 +/- 0,05 g/cm3

Vlastnosti:

Materiál chrání bobtnající pěnovou vrstvou, kterou tepelně izoluje podklad, před ohněm a
sálavým žárem.

Doba schnutí:

Cca. 6 hodin, dále zpracovatelný min. po 2 dnech podle podkladu a teploty.

Ředění:

Vodou

Technika nanášení:

Štětcem, válečkem

Teplota při zpracování:

Min. +10 °C vzduch i podklad a při rel. vlhkosti vzduchu pod 70%.

Spotřeba:

Čirý : 300 g/m2
Bílý: 350 g/m2

Skladování:

V chladu a v suchu. Chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití s vodou a mýdlem

Skladba nátěru:

Především věnujte pozornost: VOB, část C, DIN 18363

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Špína, mastnota, pryskyřice nebo staré nenosné nátěry
musí být odstraněny. V případě potřeby základovat pomocí ZEROflamm Holzgrund.

EU – mezní hodnoty
pro obsah VOC:

Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC.

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu
a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených
údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu
nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Pokud je materiál odborně zpracován jeho účinnost je mnoholetá. Tvorba vlásečnicových trhlin
nesnižuje protipožární účinek.
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