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Огнезащитные материалы
Огнезащитные краски, производимые Z&J Consulting GmbH применяются для
нанесения на металлические, деревянные изделия с целью повышения их
огнестойкости на объектах промышленного и гражданского назначения, в
производственных, складских, вспомогательных, общественных и жилых зданиях
(классы Ф1‐Ф5 по МСН2.02‐01).

Будівельна сталь

HENSOTHERM® 410 KS R 30 – R 90
•

•

 огнезахисне покриття, що спучується, для застосуВ
вання всередині приміщень
 ласифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
К

Гіскод: M-DF01

 ETA 11/0481
№
Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
• Контролюється незалежними органами
• Онлайн-платформа DGNB Navigator: ZK5AGG

HENSOTHERM® 421 KS R 90 – R 120
•

•

 огнезахисне покриття, що спучується, для застосуВ
вання всередині приміщення
 ласифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
К

Гіскод: M-DF01

 TA-№16/0251
E
Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
• Контролюється незалежними органами
• Онлайн-платформа DGNB Navigator: 3E4MHK

HENSOTHERM® 461 KS R 30 – R 90
•

•

•

•

•

•

•

•

 PD-RHG-20140057-IAA1-DE
E
Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна
і пластифікатори, а також леткі органічні сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+

 PD-RHG-20140057-IAA1-DE
E
Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна
і пластифікатори, а також леткі органічні сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED v4
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+

•

•

•

•

 озволено також для використання на оцинкованих
Д
профілях
• Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду
•

•
•

Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів
Упаковка: Пластмасові відра по 25 кг

HENSOTHERM® 471 KS R 15 – R 180
•

•
•
•

Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосування всередині приміщення

 озволено також для використання на оцинкованих
Д
профілях
• Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду
•

•

Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•

Упаковка: Пластмасові відра по 25 кг

HENSOTHERM® 490 KS
•

Випробувано згідно зі стандартом BS 476 Гіскод: M-DF01
 ертифікат вогнестійкості № CF 5344
С
Контролюється незалежними органами

 истеми покриттів на водній основі, не містять
С
галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна
і пластифікатори, а також леткі органічні сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED v4
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

 ідходить також для використання на оцинкованих
П
профілях
• Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•

Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•

Упаковка: Пластмасові відра по 25 кг

В
 ипробувано згідно зі стандартом UL 263 Гіскод: M-DF01

 айл каталогу онлайн сертифікації UL: CDWZ.R27201
Ф
• Номери виконання: D987, N638, Y627, Y628
• Контролюється незалежними органами
• EPD, UL № 4787852008.101.1
• EPD, IBU № EPD-RHG-20160139-IAA1-EN
•

•

•

•

 огнезахисне покриття, що спучується, для застосуВ
вання всередині приміщення та в умовах часткового
піддавання впливу навколишнього середовища

 истема покриття на водній основі, не містить галогеС
нів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори, а також леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED v4

 ежа вогнестійкості становить до 5,5 години на
М
відкритих металевих профілях і 3,5 години на пустотілих профілях
• Підходить також для використання на оцинкованих
профілях
• Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду
Гладка поверхня завдяки тонкому шару покриття
Підходить також для застосування в цехах

 ипробувано згідно зі стандартом BS 476
В

Гіскод: M-DF01
 ертифікат вогнестійкості № CF 5678
С
Контролюється незалежними органами

 истеми покриттів на водній основі, не містять
С
галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна
і пластифікатори, а також леткі органічні сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED v4
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

 ідходить також для використання на оцинкованих
П
профілях
• Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду
•

•

Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•

Упаковка: Пластмасові відра по 25 кг

HENSOTHERM® 910 KS R30–R60
•
•

В
 ипробувано згідно зі стандартом EN 13501-2  Гіскод: RE 1
 ласифіковано згідно зі стандартом BS 476,
К
сертифікат вогнестійкості № CF 5650

•

Випробувано гідно з стандартом ETA № 16/0834

•

Екологічна декларація продукту: заявка подана

•

•

•

•

Упаковка: Пластмасові відра по 25 кг

Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосування всередині приміщення

•

•

•
•

 бласть застосування: для застосування всередині
О
приміщення і на відкритому повітрі, на відкритих і
пустотілих профілях
 озволено також для використання на оцинкованих
Д
профілях
Н
 изький рівень вмісту летких органічних сполук (ЛОС),
не містять галогенів, алкілфенол і бензиловий спирт, а
також пластифікатори, в тому числі триізобутилфосфат!
 ипробувано комітетом гігієнічної експертизи
В
будівельної продукції, класифіковано відповідно до
стандарту визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії — A+
 00 % епоксидне вогнезахисне покриття 2-го класу,
1
що не містить розчинників
Доступне покриття 2-го класу
Ідеальне рішення для покриттів в цехах або на відкритих майданчиках

Будівельна сталь
Экономичное тонкослойное покрытие для широкого применения. Идеально для обеспыливания огнезащиты металических конструкций.
Область применения
Склады, производственные цеха, гаражи, СТО, транспортные участки, рампы, торговые и выставочные залы, паркинги
ТЕРАПЛАСТ 146М

R

30 – R 60

Толщина …………………………………. 0,393 -1,37мм
Вид поверхности …………………….. гладкая
Предел огнестойкости ………….. R 30, R 45, R 60
Системи покриттів на водній основі, не містять

.
Особенности и преимущества огнезащитных составов

HENSOTHERM® 310 KS
HENSOTHERM® 370 KS

" Терапласт

•

146"

и

« Терапласт 146

М »



низкий расход



высокая адгезия к поверхностям



экологическая безопасность при нанесении



•

•

хорошие эстетические свойства



возможность колеровки



отсутствие вредных компонентов

Структура покрытия
1. Грунтовочный слой;
2. Огнезащитная краска ТЕРАПЛАСТ 146М;
HENSOTHERM 310 KS HENSOTHERM

370 KS

•

•

•

3. Защитное покрытие.



удобство нанесения



содержание антисептических и биоцидных добавок

Состав поставляется готовым к применению . При необходимости допускается
разбавление водой в количестве не более 5 %.

Для застосування всередині приміщення і на відкритому повітрі
Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2 Гіскод:
BS60
310 KS: Випробувано згідно зі стандартом ETA
№ 11/0456
370 KS: Класифіковано згідно зі стандартом BS 476,
сертифікат вогнестійкості № CF 700
Двотаврові профілі та порожнисті профілі, R 30 – R 60
/ R 30 – R 120
Дозволено також для використання на оцинкованих
профілях

•

Однорідний тонкий шар на основі розчинника

•

Не містить боратів

•

Доступні фінішні покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

Инструкция по изготовлению покрытия
Эксплуатация покрытия ТЕРАПЛАСТ 146М, с полными механическими, разрешается не ранее чем через 2 суток после нанесения
покрытия при температуре +5-40°С., при относительной влажности воздуха не более 80%.
Наименование операции

Материал

Подготовить металического основание согласно требований ДСТУ, тща
, тщательно очистить поверхность с помощью шлифовки, пескоструйной обработки
с последующей очисткой воздушным компресором.
Нанести валиком или с распелителя антикорозийную
грунтовку для защиты верхнего слоя метала, увеличения
адгезии последующих слоев покрытия к метала

марок ГФ, ХС

0,2

Огнезащитное покрытие наносится методом распыления,
кистью, валиком. Нанесение выполняется в соответствии с
ТЕРАПЛАСТ 146М HENSOTHERM
Регламентом работ по огнезащите
от 1,76 для получения покрытия толщиной 1 мм

310 KS

HENSOTHERM

370 KS

В силу универсальности полимерного материала, системы полимерных покрытий могут быть самыми разнообразными и начислять
множество вариантов.
Системы покрытий необходимо уточнять индивидуально под объект, учитывая характеристики и состояние существующего или
нового основания, планируемые эксплуатационные нагрузки и само назначение конструкций здания.

Електричні кабелі

HENSOMASTIK® 5 KS
Кабелі
•

•

 истема абляційного вогнезахисного покриття для
С
застосування на горизонтально і вертикально прокладених електричних кабелях
 озвіл/сертифікація: Протокол випробування кабелів
Д
nkt, 2006-12-14, 90 хв, MPRXCX > 3x4 мм² / DNV GL
TAE00001K2, IEC 60331-21, IEC 60332-3 cat. Ідентифікатор проекту дозволу на використання A/FM: 3018997

 онтролюється незалежними органами
К
• Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA

Гіскод: M-DF01
•

 окриття на водній основі, водонепроникне відпоП
відно до стандарту DIN 1048, не містить галогенів,
алкілфенолетоксилат, борати і пластифікатори, а
також леткі органічні сполуки (ЛОС) відповідно до
стандарту ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

П
 окриття стійке до механічних впливів, не вбирає
масло і бензин, стійке до зносу навіть після повної полімеризації, а також до перепадів температури до -40 °C
• Також зберігає еластичність при більшій товщині
сухого шару
•

•

Електричні кабелі і труби

Клейка тканина HENSOTHERM® 7 KS
В
 огнестійка акрилова суміш, що спучується, призначена
для ущільнення кабелів і негорючих труб; розширюється
під впливом температури при пожежі; для застосування
всередині приміщення і на відкритому повітрі
• Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3
• Контролюється незалежними органами
• Гіскод: M-DF01
•

П
 окриття на водній основі, не містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори,
леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі стандартом ISO
11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

•

О
 бласть застосування: ущільнення проходів і отворів
одиночних проходів в підлогах і стінах з монолітного
бетону і легких стінах-перегородках > завтовшки 100 мм

 олір: маренго
К
• Ущільнення зручне у використанні, на нього можна
наносити покриття
• Упаковка: Картридж 310 мл, трубчастий мішок 600 мл
•

Упаковка: Пластмасові відра по 12,5 кг і 25 кг

Клейка тканина HENSOTHERM® 7 KS
для еластичних труб, межа вогнестійкості до
240 хвилин
•

Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•

ETA: випробувано

•

•

•

 ля застосування всередині приміщення і на відД
критому повітрі
 озроблено для ущільнення горючих і негорючих
Р
труб, електричних кабельних джгутів та електричних
кабелів у еластичних каналах
 бласть застосування:
О
В масивних стінах завтовшки ≥ 100 мм і стелях завтовшки ≥ 150 мм

•

Межа вогнестійкості становить до EI 240

•

Легкий і швидкий монтаж

•

Упаковка: Картридж 310 мл, трубчастий мішок 600 мл

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 1000
Інгібіторна тканина, що спучується з покриттям
HENSOTHERM ® 7 KS для огортання горизонтально прокладених електричних кабелів, жолобів і
кронштейнів
• ETA 16/0369
• Контролюється незалежними органами
• Гіскод: M-DF01
•

Покриття на водній основі, не містить галогенів,
алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори, леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

Область застосування: огортання горизонтально
прокладених електричних кабелів, жолобів і кронштейнів
• Матеріал-основа: скловолоконна тканина, незаймиста, клас —A2
• Еластична, підходить для використання в самих
тонких обмотках
• Класи зносостійкості: X/Y2/Z1/Z2
• Межа вогнестійкості становить до 90 хвилин
•

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

Фарба HENSOMASTIK® 5 KS
для комбінованих систем ущільнення для
проходів інженерних комунікацій EI 60
 истема абляціонного вогнезахисного покриття для
С
ущільнюючих заглушок для проходів кабелів і труб в
стінах і стелях, класифікована згідно зі стандартом
EN 13501-2 EI 60
• Для застосування всередині приміщення і на відкритому повітрі
•

•

•
•
•

 ипробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 /
В
EN 1366-3
 ETA 15/0294
№
Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
Гіскод: M-DF01

П
 окриття на водній основі, не містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори,
леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі стандартом ISO
11890-2, підтверджено LEED
• П
 родукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії — A+
•

•

Упаковка: Пластмасові відра по 12,5 кг

Дерев'яні будівельні матеріали

ПОКРИТТЯ HENSOTHERM® 1 KS ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ
 розоре вогнезахисне покриття, що спучується, для
П
застосування всередині приміщення
• Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1
•

•

 ласифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1
К
B-s1, d0

ПОКРИТТЯ HENSOTHERM® 2 KS БІЛОГО
КОЛЬОРУ
 огнезахисне покриття, що спучується, / для застосуВ
вання всередині приміщення
• Ц
 ілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1
•

•

 ласифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1
К
(випробувано за методом SBI)

 огнезахисне покриття, що спучується / для застосуВ
вання на відкритому повітрі
• Ц
 ілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі
•

•

 ласифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1
К
(випробувано за методом SBI)

•

•

•

•

•

•

 іскод: M-DF01
Г
 интетична смола світло-сірого кольору
С

•

 е містить органічних розчинників і пластифікаторів
Н

 онтролюється незалежними органами
К
Гіскод: M-KH01
• Синтетична прозора смола
 е містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, воН
локна і пластифікатори, леткі органічні сполуки (ЛОС)
згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

 бласть застосування: цілісна деревина завтовшки
О
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багатошарова фанера завтовшки ≥ 12 мм
• Захист від механічних впливів
• Фінішне покриття, яке не містить ароматичних сполук, матове/напівматове
•

•

Упаковка: Пластмасові відра по 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

 онтролюється незалежними органами
К
 іскод: M-DF01
Г
• Д
 исперсійне покриття
• Онлайн-платформа DGNB Navigator: PMX99N

ПОКРИТТЯ HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

 е містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати,
Н
волокна і пластифікатори, леткі органічні сполуки (ЛОС)
згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

 бласть застосування: цілісна деревина завтовшки
О
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багатошарова фанера завтовшки ≥ 12 мм
 ахист від механічних впливів
• З
 інішне покриття, напівматове; доступне в колірних
• Ф
відтінках за стандартами RAL або NCS і індивідуальних відтінках на замовлення
•

•

 бласть застосування: для деревноволокнистих плит
О
або плит з масиву дерева з ламінованим покриттям
(категорія зносостійкості 3)
 обра адгезія, гладка поверхня
• Д
 оступне фінішне покриття в колірних відтінках за
• Д
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення
•

•

У
 паковка: Пластмасові відра по 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Упаковка: Пластмасові відра по 6 кг, 12,5 кг, 25 кг


Системи ущільнення для проходів інженерних комунікацій

Фарба HENSOMASTIK® 5 KS
для комбінованих систем ущільнення для
проходів інженерних комунікацій EI 90 / EI 120
 истема абляціонного вогнезахисного покриття для
С
ущільнюючих заглушок для проходів кабелів і труб в
стінах і стелях, класифікована згідно зі стандартом
EN 13501-2 EI 90 / EI 120
• Для застосування всередині приміщення і на
відкритому повітрі

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 50
•

•

•

•
•

•

 ипробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 /
В
EN 1366-3

 ETA 15/0295
№
Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
• Контролюється незалежними органами
• Гіскод: M-DF01
•

•

•

П
 окриття на водній основі, не містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори,
леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

Упаковка: Пластмасові відра по 12,5 кг

•

•

 ласифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
К

Гіскод: M-DF01

Ущільнювальні трубні муфти HENSOTHERM® RM 50
Вогнезахисні рішення для одиночних проходів
•

Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

ETA № 18/0417

•

ETA № 19/0730

 ля застосування всередині приміщення і на відкриД
тому повітрі, межа вогнестійкості — до EI 240

•

 бмотка для труб, що спучується, (матеріал-основа:
О
скловолоконна тканина, клас A2) для ущільнення
пластикових і композитних труб з діаметром до Ø
125 мм

•

 бласть застосування: еластичні стінки, масивні
О
стіни і масивні підлоги
Еластичність; проста і швидка установка; низька потреба площі через низьку висоту установки
Не містить розчинників, галогенів і пластифікаторів

Для застосування всередині приміщення і на відкритому повітрі
 бласть застосування: в стінах, межа вогнестійкості
О
до EI 180 і в стелях, межа вогнестійкості до EI 240

•

Для горючих труб діаметром до 160 мм

•

Простий і швидкий монтаж

Системи ущільнення для
Бетонні будівельні елементи
проходів інженерних комунікацій

Системи для шахтних стін HENSOTHERM®
Вогнезахисні рішення для шахтних стін
•

 TA 18/0734 | UL ЗВІТ ЩОДО ОЦІНКИ, Номер проE
екту: 4788658260 Rev.1

•

Випробувано на вогнестійкість, клас EI 90

•

Проста установка і просте збирання

•

Недороговартісна система

•

•

 ля застосування на відкритому повітрі і в цехах з
Д
«мокрим» технологічним процесом
Не містить розчинників, і силіконів, клас емісії — A+,
відповідно до стандарту визначення вмісту летких
органічних сполук (ЛОС)

HENSOMASTIK® B 3000 R 30 – R 120
•
•

•

Вогнезахисне покриття, що спучується
 ипробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
В

Гіскод: M-DF01
Контролюється незалежними органами

 окриття на водній основі, не містить галогенів,
П
алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори, леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

 ля застосування всередині приміщення і на відкриД
тому повітрі, в зонах з високим рівнем вибухонебезпечності, наприклад, підземні автостоянки
• Система вогнезахисного покриття для бетонних
балок і колон (звіт Exova WF № 339818)
• Має ізолюючі властивості згідно з DIN 1048
• Не вбирає масло і бензин
• Покриття стійке до атмосферних впливів / УФ випромінювання згідно зі стандартом DIN 53 384
• У поєднанні з БЕТОНО-КАРБОНОВИМ БАР'ЄРОМ
створює захист від проникнення шкідливих речовин
• Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010
•

•

Упаковка: Пластмасові відра по 25 кг

Вогнестійкі клеї для швів

HENSOTHERM® 820 KS R 30 – R 240
•
•

•

В
 огнезахисне покриття, що спучується
Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015

Гіскод: M-DF01
Контролюється незалежними органами

Н
 а водній основі, не містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори,
містить мінімальну кількість летких органічних сполук
(ЛОС) < 6 г/л, підтверджено LEED
• П
 родукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

Т
 ільки для застосування всередині приміщення
С
 истема вогнезахисного покриття бетонних пустотілих
плит (2012-Efectis-R0556 [Rev1])(2012-Efectis-R0556
[Rev1]), бетонних підлог і стін (звіт Exova WF №
339814), бетонних балок і колон (звіт Exova WF №
339816), фактурних бетонних плит на замовлення
• У
 поєднанні з БЕТОНО-КАРБОНОВИМ БАР'ЄРОМ
створює захист від проникнення шкідливих речовин
• Г
 ладка поверхня
• В
 исока ефективність за рахунок низької витрати матеріалу
• З
 ручне у використанні, не вимагає догляду
• В
 ідсутність утворення тріщин в результаті проривів
або монтажу
• Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010
•
•

•

У
 паковка: Пластмасові відра по 25 кг

Спеціальний клей

CDDWRA

Фарба HENSOMASTIK® 5 KS
Клей для швів | мембрана
А
 бляційне вогнезахисне покриття/ для застосування
всередині приміщення і на відкритому повітрі
• В
 ипробувано згідно з EN 1366-4 відповідно до EN 1363-1
• К
 ласифікаційний звіт: KB 3.2/12-275-2
• К
 онтролюється незалежними органами
• Г
 іскод: M-DF01
•

О
 нлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA
• E
 PD-RHG-20140204-IAA1-DE
• П
 окриття на водній основі, не містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати, волокна і пластифікатори,
леткі органічні сполуки (ЛОС) згідно зі стандартом ISO
11890-2, підтверджено LEED
• П
 родукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+
•

О
 бласть застосування: шви в стелях, макс. ширина
100 мм, клас вогнестійкості — до F 90, мембрана,
макс. ширина 100 мм, клас вогнестійкості — EI 90 і
вище, шви між бетоном і/або кам'яною або цегляною
кладкою або газобетоном
• К
 лей стійкий до атмосферних впливів /
УФ випромінювання, водонепроникний
Вогнезахисні
системи
| Rudolf
Hensel
GmbH 01/20
• Н
 е вбирає масло
і бензин,
стійкий
до зносу
• В
 'язкопластичний при товстому шарі після висихання
•

Шпаклівка HENSOTHERM® універсальна
Клей для швів
 огнестійка акрилова суміш, що спучується; піниться
В
при пожежі; для застосування всередині приміщення
і на відкритому повітрі
• Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-4
• Звіт щодо класифікації вогнестійкості: KB 3.2/12-275-4Ä
• Контролюється незалежними органами
• Гіскод: M-DF01
•

HENSOMASTIK® K 2000
Спеціальний еластичний клей
•

Для застосування всередині приміщення

•

Спеціальний еластичний клей/клей

•

•

Шпаклівка не містить галогенів, алкілфенолетоксилат, борати і пластифікатори, леткі органічні сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED
• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії — A+

•

 бласть застосування: заповнення швів між
О
плитами, стінами та підлогою завширшки до 7,5 см,
клас вогнестійкості — до R 120 в газобетоні, бетоні,
залізобетоні, піщано-вапняній цеглі і цегляній кладці
згідно зі стандартом EN 1366-4, в підлогах > завтовшки 125 мм і стінах > завтовшки 100 мм / EI 120
швах завтовшки 40 мм / EI 90 швах завтовшки 75 мм /
випробувано: до 12,5 % розширення шва
• Колір: маренго
• Ущільнення зручне у використанні, на нього можна

•

•

•

•

•

 ля склеювання і фіксації будівельних матеріалів з
Д
різними коефіцієнтами розширення
 лас A2-s1, d0 згідно зі стандартом EN 13501-1, клаК
сифікація згідно зі стандартом UNE 23721: клас M1
Відповідає вимогам R1 HL3 згідно зі стандартом
EN 45545-2:2013; протокол випробування Exova
Warringtonfire № 2014-2265-1
 е містить органічних розчинників, летких органічних
Н
сполук (ЛОС) < 1 г/л
Органічний, незмінно еластичний
 виді спрею або також доступний у виді рідкого розУ
чину для нанесення за допомогою кельми або шпателя
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