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Isover Protect BSF 
intumescentní nátěr

CharakterIStIka Norma

materiál
Intumescentní bílý nátěr s neutrálním pH bez obsahu rozpouštědel. Viskózní tixotropní nátěr navržený 
pro vytvoření souvislé suché izolační vrstvy (vytvořené v jednom pracovním cyklu).

Certifikát
Německý certifikát č. Z-19.11-1589 DIBt

kontrola kvality
Produkt je kontrolován nezávislou zkušebnou Materialprüfanstalt für das Bauwesen IBMB, TU Brunswick.

reakce na oheň
Třída reakce na oheň B2, běžně hořlavý materiál. DIN 4102

teplotní rozsah použití
Zpracování možné pro teplotách mezi 5 a 30 °C.

Doba schnutí
Za běžných podmínek (20 °C, 50 % relativní vlhkost) zasychá po zhruba 4 hodinách, zcela zaschlé je 
v závislosti na tloušťce vrstvy a teplotě po 24 až 48 hodinách.

Funkce
Při vystavení účinkům požáru nebo tepla produkt získá podobu mikroporézní izolační pěnové vrstvy 
a bránící tak přenosu požáru z jedné strany požárně dělicí konstrukce na druhou vlivem nízké tepelné 
vodivost a nedostatku kyslíku nutného pro hoření. Při požáru je na minimum zabráněno přenosu 
plamenného hoření a vytváření korozivních a toxických plynů. 

Zpracování
Nanášení špachtlí nebo stříkáním v tloušťce minimálně 2 mm. 
Povrch by měl být čistý, suchý, bez mastnot a absorbujících látek. 
Před použitím musí být nátěr dobře rozmíchán. 
Při nanášení stříkáním se užívá běžného postupu platného pro disperzní nátěry. Stříkaná mlha by neměla 
být vdechována. Při aplikaci používejte vhodné ochranné brýle a respirační pomůcky.
Mokrý nátěr lze odstranit vodou.
Při aplikaci ve vnitřní suchých prostorách není nutné nanášet krycí nátěr. Protect BSF není odolný proti 
vlivům povětrnosti, proti vodě. Příležitostné čištění povrchu vodním čisticím prostředkem (tj. jednou 
až dvakrát do roka) nemá podle našich zkušeností negativní vliv na protipožární vlastnosti nátěru. Při 
požadavku na vyšší ochranu proti vlhkosti (tj. v prostorách s rizikem povrchové kondenzace) doporučujeme 
použít vhodnou krycí vrstvu.
Orientační spotřeba zpěňujícího nátěru činí 0,4 kg/m délky požární ucpávky (tato hodnota platí pro šířku 
požární ucpávky 50 mm; v případě menšího rozměru požární ucpávky je spotřeba adekvátně nižší).

Skladování/transport
Výrobek má běžnou životnost 12 měsíců. Nátěr by měl být skladován a převážen v chladném, ale 
nemrznoucím prostředí.

oblast použití

Izolační systém ULTIMATE Protect pro požárně odolná VZT potrubí s požární odolností EI 15 – 120. DIN 4102-9
EN 1366-1

Způsob dodání
15kg kbelík s víkem
310ml kartridž (kartón obsahuje 12 kartridží)
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