вогнезахист металевих
конструкцій
mcr Polylack - вогнезахисна фарба

пасивний вогнезахист

mcr TECWOOL F - спреєва система

mcr TECBOR A and B - вогнезахисні плити

mcr Polylack - вогнезахисна фарба

КЛЮЧОВІ
ТЕХНІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРИ
щільність - 1,34±0,06 г/см3
колір фарби - білий
критична температура 350-750 °С
товщина нанесення від 0,224 до 1,430 мм

теоретичне
вміст частокспоживання:
- 70±2 м/м 1,95 кг/m2 / 1 мм сухого шару

ОПИС
Система вогнезахисної фарби mcr Polylack W
призначена для забезпечення вогнестійкості сталевих
конструкцій у будівництві.
Сталеві елементи закритих і відкритих профілів
захищені вогнезахисної фарбою mcr Polylack W
отримали клас вогнестійкості від R15 дo R90.
ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ
грунтовий матеріал: грунт ГФ-021, або аналоги.
для захисту від атмосферних факторів: Remoplast UVC
Glimmer виробник Rembrandtin Lack GmbH ХВ-16, ПФ-115

ДОГЛЯД ЗА ПОКРИТТЯМ
У разі необхідності декоративного покриття, після
нанесення вогнезахисної фарби, можливе використання
довільних фарб на базі алкідних смол.

СЕРТИФІКАТ
mcr Polylack W

Вогнезахисний склад mcr Polylack W випускається серійно
"Dunamenti Tuzvedelem Zrt" (Венгрія).
Склад mcr Polylack W призначений для підвищення
класу (межі) вогнестійкості сталевих конструкцій
до R 90 (90 хвилин).
Використовується при відношенні вологості повітря не
менше 80 %.
Вогнезахисна фарба mcr Polylack W використовується
у житлових будинках, цивільних і промислових об'єктах
різноманітного призначення.
mcr Polylack W являє собою однокомпонентний
склад білого кольору в густому сметано-подібному стані,
містить антипірени, коксо- і газоутволюючі добавки
на водяній основі.
При нанесенні mcr Polylack W утворюється біле матове
покриття яке при дії високих температур спучується і
утворює теплоізоляційний шар, який захищає сталеві
конструкції від дії високих температур.

mcr TECWOOL F - спреєва система
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ
►

висока витривалість
та проста у виконанні

► швидка

► незначна

вага

► вогнезахисна

ізоляція є біологічно інертна,
нетоксична, нешкідлива для здоров'я
► стійка

на розтріскування, виділення пилу,
гниття чи гриби
► забезпечує

ідеальне високоізоляційне термічне і
акустичне покриття

► відсутність необхідності влаштування антикорозійного покриття на сталевій поверхні
► необроблена

зовнішня структура має вигляд
"баранчика" світло-сірого кольору
► може
►в

бути помальована фарбою

складі покриття відсутні "важкі" метали

'
Вогнестійкість
системи забезпечується відповідним
підбором товщини штукатурки, в залежності від коефіцієнту цілісності профілю (розрізу), елементу, що
захищається, класу вогнестійкості, що вимагається та
критичної температури для захищених елементів.
Коефіцієнт цілісності профілю (розрізу) необхідно
обраховувати окремо для кожного елементу, що
входить до складу конструкції. Він виражається співвідношенням U/A [m-1] де:
U - периметр елементу, що обігрівається [m-2]
A - площа поперечного перерізу елементу [m-2]
де:
Н - повна висота профілю [m]
S - ширина полички профілю [m]
g - товщина стійки профілю [m]

ЗАСТОСУВАННЯ
Спреєва система mcr Tecwool F застосовується для забезпечення
вогнезахисту елементів сталевих конструкцій з відкритими та
закритими профілями, залізобетонних елементів, зокрема, залізобетонних перекриттів на профнастилах.
mcr Tecwool F належить до групи, так званих,
легких вогнезахисних спреїв, тобто таких що мають малу густину
спреєвої маси. Призначений для будівельних об'єктів наземного
загального будівництва, де вимагається підвищення вогнестійкості сталевих або залізобетонних елементів, що можуть піддаватися впливам стандартних пожеж.(рис.1)
mcr Tecwool F окрім досконалих вогневідпірних властивостей
характерезується також хорошою термічною ізоляцією - коефіцієнт провідності тепла λ складає 0,061 W/mK.
Система також може застосовуватися на сталеві елементи, що не
пройшли попередню антикорозійну обробку. Натомість не
рекомендується використовувати для захисту елементів конструкції, котрі не захищені від безпосереднього атмосферного
впливу (дощ, сніг).

Рис. 1 Криві, що характерезують вогнестійкість бідівельних
елементів.

mcr TECBOR A and B - вогнезахисні плити
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
►

відмінні вогнезахисні властивості

► мала
►

товщина захисту

висока теплоізоляція

►

простий і швидкий монтаж

►

екологічно чистий

►широкий
►не

спектр застосувань

піддається впливу комах, гризунів

ОПИС
Плити TECBOR є плитами на магнезитовій основі з
класом негорючості А1 відповідно EN розроблені
для досягнення класу вогнестійкості REI 240.
Плити TECBOR розроблені для широкого застосування згідно з вимогами будівельної галузі.

ЗАСТОСУВАННЯ
►

вогнезахист сталевих та бетонних конструкцій

►

перегородки (внутрішні стінові)

►

підвісні стелі

►

захисні екрани

►

вентиляційні повітропроводи, тунелі

ОСНОВНІ РОЗМІРИ
►

1220х2300 мм

►

1200х2300 мм

►

1200х2400 мм

ДОПУСТИМІ РОЗМІРИ
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Плити TECBOR були випробуванні в різних
Європейських лабораторіях згідно норм EN.
Плити TECBOR отримали знак СЕ з сертифікатом відповідності № 1220-CPD-0901, а також
Європейське Технічне Схвалення ЕТА 09/0057.
Плити TECBOR пропонують широкий спектр рішень для вогнезахисту тунелей.
Магнезитові плити TECBOR легкі в обробці та
монтажі, кріпляться до основи за допомогою
загальнодоступних механічних кріплень, призначених для робіт із гіпсокартону, скобами і
гвинтами для дерев'яних і металевих конструкцій
різної товщини. Як основу конструкції можна використовувати типові профілі як для ГК плит,
каркасних дерев'яних, так і для будь-яких інших.
Плити можуть бути приклеїні до основи з керамічної цегли, бетону або автоклавного газобетону
відповідним клеєм,дозволеним для використання
згідно норм РN-ЕN 14496:2007, що
характерезується адгезією до бетону не менше

