Produktdatablad

QVFR Hvit system Brannhemmende maling, B-s1,d0
Egenskaper:
QVFR Hvit er et halogenfritt, vannbasert brannhemmende
malings system for tre og tre-baserte produkter for innendørs
bruk. Toppstrøk er ikke nødvendig. QVFR Hvit tilfredsstiller
brann klasse B-s1,d0 |EN 13501-1:2007 +A1:2009, testmetode
EN ISO 11925-2:2010, EN 13823:2014 +A1:2014 |. Testet til
“Indoor Air Emissions”.
QVFR Hvit etterlater en diffusjonsåpen overflate.
Tynn påføring: 200 μ total våt-film i strøk 1 og 2 til sammen.
Forberedelser:
Forsikre deg om at overflaten er tørr, ren og fri for støv før
påføring.
Maksimum fuktighetsinnhold i underlaget: 17%
For å sørge for tilstrekkelig heft test produktet på et lite område
først.
Påføring og dekning:
Rør grundig med mixer på lav hastighet i 3 min.
QVFR Hvit kan påføres med kost, rulle eller sprøyteutstyr.
Hvis lakken skal påføres med sprøyte kan inntil 10% vann
tilsettes. Rør godt. Anbefalt dyse fra .013 - .017 litt avhengig av
trykk på sprøyte og temperatur på produktet. Under kalde
forhold kan malingsboksen settes i en bøtte
med varmt vann. Sørg for å røre malingen jevnlig mens arbeidet
pågår.
La strøk 1 tørke helt før strøk 2 påføres. Tørketid i normal
innetemperatur er 1-2 timer avhengig av luftfuktighet.
Tørketid kan variere avhengig av temperatur og
luftgjennomstrømning i rommet.
Strøk 1 med 100 μ og strøk 2 med 100 μ er tilsvarende 10m2
per liter.
For å oppnå B-s1,d0:
Påfør første strøk med 100 μ QVFR Hvit 1, etterfulgt av andre
strøk med 100 μ QVFR Hvit 2.
Vær oppmerksom på at QVFR Hvit 1 må være helt tørr før
påføring av QVFR Hvit 2.

QVFR hvit system

Pigmentering:
QVFR Hvit 2 kan pigmenteres med inntil 10% med for eksempel
vannbasert brekk pasta fra en blandingsmaskin.
FOR KOPI AV TEST DOKUMENTER VENNLIGST KONTAKT
BIOKJEMI NORGE AS.
Rengjøring og oppbevaring:
Legg alt verktøy I kaldt såpevann og rengjør siden med
penselvask. Sørg for at lokket
på malingsboksen er lukket og tett. Oppbevar I romtemperatur
mellom 5° og 30° C.
Beskytt malingen fra frost og ikke la den stå på kaldt gulv.
Oppbevaringstid: 6 måneder fra produksjonsdato.
Vedlikehold:
Vegger malt med QVFR Hvit kan bli rengjort med en godt
oppvridd klut. Små
merker, riper og slitasje har ingen effekt på
brannbeskyttelsesevnen. Store riper burde
repareres med et nytt strøk av QVFR Hvit 2, 100 μ
våtfilmtykkelse. Dersom det
skal pusses opp: sørg for at overflaten er ren og fri for støv.
Deretter påfør et strøk
med QVFR Hvit 2, 100 μ våtfilmtykkelse
Helse & Sikkerhet:
Produktet er ikke brennbart.
Bruk beskyttelseshansker.
Bruk tettsittende og godkjent øyevern.
Må ikke svelges. Oppsøk lege dersom du opplever ubehag.
Kontakt med hud: Vask av med såpe og vann.
Hold produktet unna dyrefôr.
Avfall i samsvar med lokale forskrifter og myndigheter.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
VOC-innhold: < 10g/lit. EU grense for produkt av denne kategori
(A/i) er 140 g/lit.

Biokjemi Norge AS | Øvrebø Industriområde 13 | NO-4715 Øvrebø | T:38153020

