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Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic HW02 är en vattenbaserad klar lack med brandisolerande egenskaper. Den är testad på nytt trä och tidigare 
målat trä. Nordic HW02 brandisolerande lack ska användas tillsammans med den topplack vi rekommenderar.

Nordic HW02 har följande fördelar:

• Testad och klassificerad som specificerad i testdata
• Vattenbaserad
• Testad med och utan primer
• Torkar snabbt, enkel att arbeta med, svag lukt
• Testad för Indoor Air Emissions 

Nordic HW-serie är klassificerad till:
• B-s1,d0, enligt EU Standard EN13501–1, baserat på test i enlighet med EN13823 SBI och EN11925-2 SFI. 
• K210 i enlighet med EU-standard EN13501-2:2007 + A1 2009, baserat på test i enlighet med EN14135:2004. 
• REI30 i enlighet EN1365-2 och 1363-1. 
• EI60 i enlighet med 13501-2, baserat på test i enlighet med enlighet med 1364-1. 
• Testad för Indoor Air Emissions enlig EN 16402:2013.
Producerad i Storbritannien av Intumescent Systems Ltd. 

TESTDATA

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad brandisolerande lack
Lagring: från 5 °C till 30 °C i torr miljö. Skydda lacken från frost. 
Hållbarhertstid: 6 månader från produktionsdatum, tre månader från att tillsatsen har blandats i.
Påföring: Pensel, rulle eller spruta. Viktigt: varje lager måste vara helt torrt och klart innan nästa lager påförs.

Nordic HW02 måste skyddas av ett topplager. Beroende på underlag kan också en primer behövas. Nordic HW02 är 
hygroskopisk, den kan ta upp fukt ur luften och därmed tappa i klarhet om topplacken är skadad eller sliten. 
VÄNLIGEN LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖR MER INFORMATION.

Notera att Nordic HW02 är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala för att säkerställa vidhäftning och 
utseende för påförd färdig produkt. Det kan vara svårt att få ett helt klart resultat på mörka ytor.

PRODUKTDATABLAD

Brandklassificering antal stryk /µ våtfilm täcker m2/ liter klassificering
B-s1,d0 2 x 125 µ 8 2019-Efectis-R001507
K210 2 x 125 µ 8 DBI PCA10037
REI30, RE30 2 x 125 µ 8 2017-Efectis-R0001924

2017-Efectis-R002216
2018-Efectis-R000437

EI60, EW60 2 x 125 µ 8 2006-Efectis-R0833(rev 1)


