Multifoam 2K

2 Components Fire Protection Foam

Brandmotstånd
≤ 120 minuter

Ljudisolering
Rw 47 dB

10

Arbetsliv
10 år

Mostånd mot
Svamp och
bakterier

2-komponents brandskydsskum

Multifoam 2K är ett skummande två-komponents polyuretanskum med brandhämmande tillsatser för brandmotståndsisolering av
öppningar runt kabelstegar, kabelbuntar och brännbara och icke brännbara rör. Vid brand förhindrar två-kompoentsskummet eld och
rök från att sprida sig genom brandskyddade väggar och golv. Multifoam 2K utvecklades för snabb installation och för att täta
svåråtkomliga penetrationer.
Multifoam 2K utgör en del av Mulcol® Multifoam 2K-systemet. Multifoam 2K kan kombineras med Multifoam Wrap för att skapa
brandmotståndstätningar i upp till 120 minuter för kabelstegar, kabelrännor, elektriska kablar och kabelbuntar.

Tillämpningar

Fördelar
CE-certifierat
Installation från en sida möjligt
Snabb och enkel applicering
Effektiv hantering, ingen produktförlust
Permanent elastisk och målningsbar efter härdning
Ingen trimning krävs för stuckaturväggar
Efterhärdning av kabelmutationer möjlig
Utmärkt fäste på i stort sätt alla ytor

Fasta väggar och golv
Flexibla väggar
Plaströr upp till Ø 50 mm
Stål, rostfritt stål och kopparrör med och utan isolering
Kabelrännor, kabelstegar, elektriska kablar och kabelbuntar
Aluminiumkompositrör med och utan isolering
Mätarboxgenomföringar med inneslutna plaströrsmuffar

Tekniska data
Färg

Röd/brun

Hållbarhet

12 månader i oöppnad förpackning vid temperatur mellan +5 °C och +30 °C

Appliceringstemperatur

+15 °C till +30 °C (idealisk +20 °C till +25 °C)

Temperaturbeständighet

-20 °C till +80 °C

VOC

< 2 µg/m³

Brandtekniskt beteende

Klass E i enlighet med EN 13501-1

Paketering
Patron

Innehåll

Box

Pall

Pall

Artikelnummer

380 ml

6 st

60 lådor

360 stycken

301006380

Tillbehör (ingår)
12 st blandmunstycken
6 par handskar

Vävtejp
1 rullar på 20 meter

Blandmunstycke 380 ml
12 st per set

Förlängning blandmunstycke
12 st per set

Artikelnummer: 803010105

Artikelnummer: 803010101

Artikelnummer: 803010102

HandyMax matarpistol
380 ml (5:1)

PowerMax matarpistol
380 ml (5:1)

Kylbox
Kapacitet: 18 st på 380 ml

Artikelnummer: 803010202

Artikelnummer: 803010205

Artikelnummer: 803010401

Tekniska dokument tillgängliga
Produktdatablad (PDS)
Tekniskt datablad (TDS)
Säkerhetsdatablad (SDS)
Installationsmanual
EC-certifikat
Utsläppsrapporter

Godkännanden
Testat i enlighet med EN 1366-3
Klassificering enligt EN 13501-2
Certifierad i enlighet med EAD 350454-00-1104
ETA rapport 17/0977
Prestandadeklaration (DoP)

Ovanstående dokument är tillgängliga från din kontaktperson på Mulcol, eller via www.mulcol.com

Mulcol International har sammansatt all teknisk data på denna sida med stor aktsamhet and reserverar sig rätten att ändra produktegenskaper utan föregående
kungörelse. Användaren av denna information förblir ansvarig for dess korrekta användning. Om oklarheter eller tvivel uppkommer, rekommenderar vi att
rådgöramed Mulcol International för att bekräfta att ovan data överensstämmer med applikationen..
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Tillbehör (tillgängliga separat)

