Produktbrosjyre

Om oss
Mulcol International er en moderne produsent av innovative passive brannvernsprodukter. Vårt grunnleggende mål er å produsere og
teste pragmatiske, effektive og brukervennlige produkter og løsninger som overholder gjeldende Europeiske standarder.

Anvendelige, effektive og brukervennlige løsninger
Mulcol International forsker, utvikler og tester kontinuerlig ulike praktiske løsninger og produkter for å kunne tilby våre kunder de
beste passive brannvernsproduktene. Vårt mål er å utvikle innovative brannstoppende produkter som både er relevante og enkle å
bruke. I stedet for å teste teoretiske løsninger, mener vi at vi bør måle hvorvidt våre produktet kan brukes i praksis og reflektere
reelle situasjoner.

Ivaretakelse av mennesker og miljø
Vi føler oss ansvarlige for miljøet og sikkerheten til dagens og fremtidige generasjoner. Vi beskytter liv, og som sådan leter vi alltid
etter måter å gjøre produksjonsprosessen miljøvennlig og for å skape effektive løsninger som er fullt ut rettet mot å redde liv.

Utmerket (i) kvalitet
Mulcol International har bare ett mål, og det er å tilby produkter av utmerket kvalitet, designet for vår sikkerhet. Vi ønsker å være
markedsledere innen produksjon og levering av de best presterende passive brannvernsproduktene. I tillegg gjenspeiles kvalitet og
sikkerhet også i våre arbeidsmetoder innen produksjon, bruk av våre produkter og også tjenesten vi leverer til våre kunder. Vårt
kvalitetsstyringssystem understreker denne forpliktelsen til å overholde de nyeste kvalitetsstandardene.

Det ligger i våre folks gener
Mulcol International er en engasjert oragnisasjon av mennesker som innehaver kunnskap, ferdigheter, engasjement og
dedikasjon til å utvikle nye og sofistikerte passive brannvernsprodukter. Våre ansatte er vår største ressurs, og vi er stolte av
dem. Alle våre ansatte er referansepunkter innenfor vårt fagfelt. Fra valg av materiale til produksjon og forsyning sikter våre
ansatte mot høyest mulig nivå innen passivt brannvern.

Innhold
Penetration Seal System
Multicollar Slim
Universal Fire Collar
Multidisc
Firestop Disc
Multitherm Bandage
Thermal Insulation
Multimastic FB
Firestop Board
Multimastic C
Firestop Coating
Multimastic SP 6 kg
Firestop Mastic
Multimastic SP 310 ml
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Firestop Mastic

2
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Multisealant GR

24

Firestop Intumescent Graphite
Multiwrap
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Fire Wrap
Multimortar
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Firestop Mortar
Multitherm Backing
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Ceramic Fibre Backing

Multifoam 2K System
Multifoam 2K
2 Component Fire Protection Foam
Multifoam Stone
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Fire Protection Stone
Multifoam Wrap

42

Wrap for Cable

MultiSeal System
Multisealant A 310 ml
Firestop Acrylic Sealant
Multisealant A 600 ml
Firestop Acrylic Sealant

Pragmatiske, effektive
og aktuelle løsninger

45
48

Multicollar Slim
Universal Fire Collar

Produktdatablad

Multicollar Slim
Universal Fire Collar

Brannsikker

Diameter

Bestandighet

≤ 120 minutter

Ø 315 mm

30 år

Universal Brannmansjett
Multicollar Slim er en 30 mm høy universell brannmansjett som består av et bånd i rustfritt stål og et grafittbasert innlegg av høy
kvalitet. For å oppnå ønsket rørdiameter kan koblingene enkelt skilles. Ved brann begynner Multicollar Slim å skumme, og skaper en
brannbestandig forsegling til tilknyttede rom. I kombinasjon med Multisealant A tetningsmasse er det også mulig å oppnå en
røykbestandig finish. Denne brannmansjetten er grundig testet i Europa i henhold til EN 1366-3. Multicollar Slim Fire Collar er et
enkelt produkt for alle bruksområder. Takket være Multiclips og Multiscrews inkludert i esken, kan produktet installers enkelt av en
person.
Multicollar Slim er en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Typer penetrasjoner

Testede konfigurasjoner

Standard plastikkrør

Rør i kombinasjon med stålrør-støtteskall

PVC-U, PVC-C, PP, PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC

Vinklede rør (¾ prinsipp)

Lydisolerende plastrør

REHAU Raupanio plus, Geberit Silent-20dB, Wavin SiTech+,
Wavin AS, Blue Power, POLO-KAL 3S

Aluminium komposittrør slik som: PE-Xb, PE-Xc, PE-RT
Henco, Uponor, Wavin Tigris, Geberit Mepla, REHAU Rautitan

Fiberkomposittrør slik som: PP-R, PP-B, PP-RCT

formet krage
Rør under 45° vinkel
Rør testet med tuck-in, elektrisk sveising og limhylser
Rør med 87°/90° og 2x 45° hjørnedeler
Flere rørløsninger

Aquatherm, Climatec, Aquatechnik

Rør til Air-condition, slik som: Wicu ﬂex

Rør med eller uten insulasjon

Kobber-, og stålrør
Elektriske kabler og kabelbunter
Trekkerør med eller uten elektriske kabler
Utløpsrør for gass i Aluminium
Konsentrisk røykgassutslipsrør stål/PP

30 mm
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Rør med null avstand fra vegger og gulv, U-

Teknisk insulering
Thermacompact® TF, PE-foam

Kaiﬂex ST og Kaiﬂex KKplus s2

ABsound Sonocool Type PM

Insul-Phen, Insul-Pirplus og Insul-Pir 33

Jaco Massa Forsterket Alu, Jaco Massa Alu og

Kingspan Tarecpir M1, Kingspan Tarecpir CR,

Jaco Massa Svart Alu

Kingspan Tarecpir B2, Kingspan Tarecpir HT
Kingspan Tarecpir HD og Kingspan Kooltherm FM

Merﬁsol Silver ALU AF/Armaﬂex
og SH/Armaﬂex

Anvendelser

Fordeler

Solide gulv og vegger
Fleksible vegger

Brannmotstand ≤ 120 minutter
Testet opp til Ø 315 mm
CE-sertifisert

Sjaktvegger

Miljø-, og brukervennlig

Brannvernsplater

Enkel installasjon
Ett produkt for alle applikasjoner
Ett festemedium for alle strukturer
Kan brukes hvor som helst takket være sin 30 mm høyde
Også testet for ikke-standardapplikasjoner
Brukerhåndbok og alle festemidler i ett
Damp-, sopp- og bakterieresistent
Halogen-fri
Bestandighet på 30 år

Teknisk data
Farge rustfritt stål bånd + innlegg

Rustfritt stål + Antrasitt

Påføringstemperatur

+5 °C til +50 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +80 °C

Reaksjon mot brann

Klasse E som følge av EN 13501-1

Forpakning
Rull (174 segmenter)

Dimensjon
s2610 x 30 x 12 mm

Tilbehør(inkludert)

Boks

Kvantitet i boks

1
piece

8 stk.

20 stk. Multiclips, 30 mm

1 stk. Multibit T30

20 stk. Multiscrews 7.5 x 40 mm

6 stk. Samsvarserklæring

Palle

Artikkelnummer

384 stk.

20600117
4

Tilbehør ( tilgjengelig separat)

Multiscrew FB
20 stk. Multiscrews FB,
40 mm for montering

Multiclip Set

Multiclip Set L

Samsvarserklæring

20 stk. Multiclip, 30 mm

20 stk. Multiclip L, 60 mm

Innhold 6 stk.

20 stk. Multiscrews 7.5 x 40 mm

20 stk. Multiscrew 7.5 x 40 mm

Artikkelnummer 802060104

1 stk. Multibit T30

1 stk. Multibit T30

på brannvernsplater

Artikkelnummer 802060001

Artikkelnummer 802060002

Artikkelnummer 80206005
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Brukstabell for plastikkrør

Ø Rør [mm]

Segmenter

Multiclip

Multiclip
Large

Kvantitet/rull

164050
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2
2
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09

63
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1

1
11

2

9

75

9
22

2

7

80

23

2

7

90

25

2

6

100

27

3

6

11
0
12
5
14

29

3

6

32

3

5

0
160

36

3

4

40

4

4

200

48
(x2)
59

1

5

2

5

2

6

250
31
5

(x2)
72
(x2)

3
(1.8)
2

(1.4)
2
(1.2)

De resterende segmentene av Multicollar Slim på rullen kan ganske enkelt kobles sammen ved
hjelp av vedlagte Multiclips, og muliggjør dermed maksimal bruk av Multicollar Slim.
Vennligst ta kontakt med din Mulcol-kontakt for bruk av plastrør og for forbruksoversikt over metall- og
aluminium komposittrør, aluminium røykgassutladningsrør og insulerte rør.

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert i henhold til EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual
CE sertifikat

ETA rapport 20/1322
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com
Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multidisc
Firestop Disc

Produktdatablad

Multidisc
Firestop Disc

Brannsikker
≤ 120 minutter

30
0

Bestandighet

Hurtighet

30 år

Hurtig installasjon

Brannstoppende skive
Multidisc er en selvklebende skive som kan formes plastisk rundt små penetrasjoner. Multidisc ekspanderer når den utsettes for
varme og skaper en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom.
The Multidisc er en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Advantages

Bruksområder

CE-sertifisert

Solide vegger og gulv

Enkel og hurtig installasjon

Fleksible vegger

Lave installasjonskostnader

Brannvernsplater

En enkelt løsning for penetrasjoner opp til Ø 26 mm
Ingen avfall

PVC rør opp til Ø 26 mm

Miljø-, og brukervennlig

Flere PVC rør

Permanent elastisk
Bestandighet på 30 år

Elektriske kabler, kabelbunter up to Ø 26 mm
Aluminium komposittrør

Teknisk data

7

Farge

Rød/brun med et lyst grått toppbelegg

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +60 °C

Reaksjon mot brann

Klasse E i henhold til EN 13501-1

Forpakning
Skive

Dimensjoner

Boks

Ø 65 mm, tykkelse 3 mm

32 stk.

Tilgjengelige Tekniske dokumenter

Kvantitet i boks Palle
384 stk.

12288 stk.

Artikkelnummer
205002065

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual
CE sertifikat

ETA rapport 20/1321
Prestasjonsdeklarering (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.

8

Multitherm
Bandage
Thermal Insulation

Produktdatablad

Multitherm Bandage
Thermal Insulation

Brannsikker
≤ 120 minutter

30
oo
0

Bestandighet

Bruk

Hurtighet

30 år

Innendørs
bruk

Hurtig
installasjon

Termisk isolasjon

Multitherm Bandage er et selvklebende varmeisolasjonsprodukt på en rull, spesielt utviklet for termisk og brannbestandig
isolering av for eksempel varmebærende metallrør. Multitherm Bandage absorberer temperaturen fra røret, så ingen videre
temperatur avgis til tilknyttende rom.
Multitherm Bandage er en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Bruksområder

Fordeler
Brannmotstand ≤ 120 minutter

Solide gulv

CE-sertifisert
Enkel og hurtig installasjon

Stive vegger

Isolasjonslengde fra 150 mm

Brannvernsplater
2 Komponents Brannvernsskum

Fleksible vegger

Ett enkelt produkt or rør opp til Ø 114.3 mm
Ingen avfall
Miljø-, og brukervennlig

Metallrør opp til Ø 114.3 mm

Permanent elastisk
Bestandighet på 30 år

Kobberrør opp til Ø 88.9 mm
Aluminium komposittrør opp til Ø 75 mm

Teknisk data

1
0

Farge

Rød/brun med grått topplag

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +60 °C

Reaksjon mot brann

Klasse E i henhold til EN 13501-1

Forpakning
Rull

Dimensjoner

Boks

3000 x 150 x 3 mm

1
piece

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Palle
t100 stk.

Artikkelnummer
205001300

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifikasjon som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual
CE sertifikat

ETA rapport 20/1320
Prestasjondeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multimastic FB
Brannvernsplater

- Multimastic FB1, ensidig belegg
- Multimastic FB2, tosidig belegg

Produktdatablad

Multimastic
FB

Brannvernsplater

- Multimastic FB1, ensidig belegg
- Multimastic FB2, tosidig belegg

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
insulasjon
Rw 55 dB

2
5

Bestandighet

Anvendbarhet

25 år

Kan brukes utendørs

Brannvernsplater
Multimastic FB1 og FB2 er brannvernsplater med en kjerne av steinull med høy tetthet, og er behandlet med Multimastic C på
en eller begge sider. Multimastic FB brannvernsplater gjør det mulig å forsegle større åpninger, noe som skaper en
brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom.
Multimastic FB brannvernsplater er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB brannvernsplater kan
også brukes i kombinasjon med Multimastic SP brannvernsakryl og Multimastic C Brannvernscoating.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter

Solide gulv
Stive vegger

CE-sertifisert
Enkel installasjon
Miljø-, og brukervennlig
Ingen utforing nødvendig ved skillevegger av gips

Fleksible vegger
Åpningsstørrelse gulv: 1200 x 2400 mm
Åpningsstørrelse vegg: Ubegrenset lengde x 1200 mm

Veldig høy akustisk insulasjon
Permanent fleksibelt
Kan brukes utendørs (Spør angående bruksbetingelser)
Vann-, og frostbestandig

Teknisk data

1
3

Farge

Hvit overflate, grønn kjerne

Påføringstemperatur

+5 °C to +50 °C

Temperaturmotstand

-30 °C to +80 °C

Densitet

~ 160 kg/m³

Reaksjon mot brann

Klasse A1 som følge av EN 13501-1

Forpakning
Paneltykkelse

Dimensjoner

Palle

Artikkelnummer

Multimastic FB1

50 mm

60 stk.

204001051

Multimastic FB2

60 mm

1000 x 625
mm
1000 x 625
mm

50 stk.

204001062

Tilgjengelig Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3 / EN 1366-4

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0120 og 21/0110
Prestasjonsdeklarering (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapporter

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multimastic C
Firestop Coating

Produktdatablad

Multimastic C
Firestop Coating

Brannsikker

Anvendbarhet

Bestandighet

Overmalbart

≤ 240 minutter

Kan brukes utendørs

25 år

Etter 24 timer

Brannstoppende maling
Multimastic C er en vannbasert brannstoppende maling basert på et utholdende og varig polymersystem. Blant annet brukes dette
belegget til brannbestandig behandling av Steinull Multimastic FB1&FB2 brannvernsplater, rundt kabelbrett og rør- og
kabelgjennomtrengninger. Dette gir en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom.
Multimastic C er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic C må brukes i kombinasjon med Multimastic FB1&FB2
brannvernsplater og Multimastic SP brannvernsakryl.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter

Solide gulv og vegger

CE-sertifisert

Fleksible vegger

Hurtig og enkel påføring

Brannvernsplater

Miljø-, og brukervennlig
Permanent fleksibel

Metallrør opp til Ø 324 mm med isolasjon

Kan brukes utendørs (Spør angående betingelser)

Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter

Vann- og frostbestandig når det er fullstendig herdet

Blanke tetninger og skjøter
Aluminium komposittrør med isolasjon

Bestandighet på 25 år

Teknisk data

1
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Farge

Hvit

Holdbarhet

12 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C

Påføringstemperatur

+10 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-30 °C til +80 °C (når herdet)

Fullstendig herdet

3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur

BREEAM VOC

13 g/l

Reaksjon mot brann

Klasse F i henhold til EN 13501-1

Forpakning
Innhold

Palle

Palle

Artikkelnummer

Bøtte

6 kilo

80 bøtter

480 kilo

202001006

Bøtte

12.5 kilo

40 bøtter

500 kilo

202001125

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0110
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapport

Dokumentene ovenfor er tilgjengelig via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
to ascertain whether this data meets the required application.

1
7

Multimastic SP
Firestop Mastic

Produktdatablad

Multimastic SP
Firestop Mastic

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
isolasjon
Rw 62 dB

Bestandighet

Overmalbart

30 år

Etter 24 timer

Brannstoppende fugemasse
Multimastic SP er en akrylbasert branstoppende fugemasse for forsegling av åpninger rundt kabelbrett, rør- og
kabelgjennomtrengninger og for (sammen)liming av Multimastic FB1&FB2 brannvernsplater. Multimastic SP utvider når den
utsettes for varme og skaper en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom.
Multimastic er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic SP kan også brukes i kombinasjon med Multimastic C
brannstoppende maling.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter
CE-sertifisert
Veldig høy akustisk isolasjon
Miljø- og brukervennlig
Hurtig og enkel påføring
Ingen behov for primer for bruk på de fleste overflater
Tørker fort
Forblir elastisk under bevegelse opptil 12.5% /ISO 11600)
Malbart
Bestandighet på 30 år

Solide gulv og vegger
Fleksible vegger
Brannvernsplater
Metallrør på opptil Ø 324 mm med isolasjon
Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter
Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon
Plastikkrør
Blanke tetninger og skjøter

Teknisk data

1
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Farge

Hvit

Holdbarhet

18 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +70 °C

Fullstendig herdet

3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur

LEED VOC

42 - 62 g/l

Reaksjon mot brann

Klasse D-s1, d1 i henhold til EN 13501-1

Forpakning
Innhold
Bøtte

6 kilo

Palle
t80 bøtter

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Palle
t480 kilo

Artikkelnummer
203001006

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0110
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapport

Dokumentene ovenfor er tilgjengelig via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
to ascertain whether this data meets the required application.
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Multimastic SP

Firestop Mastic

Produktdatablad
ct Data Sheet

Multimastic
SP
Firestop Mastic

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
isolasjon

Bestandighet

Overmalbart

30 år

etter 24 timer

Rw 62 dB

Brannstoppende fugemasse
Multimastic SP er en akrylbasert branstoppende fugemasse for forsegling av åpninger rundt kabelbrett, rør- og
kabelgjennomtrengninger og for (sammen)liming av Multimastic FB1&FB2 brannvernsplater. Multimastic SP utvider når den
utsettes for varme og skaper en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom.
Multimastic er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic SP kan også brukes i kombinasjon med Multimastic C
brannstoppende maling.

Bruksområder

Fordeler
Brannmotstand ≤ 240 minutter
CE-sertifisert
Veldig høy akustisk isolasjon
Miljø- og brukervennlig
Hurtig og enkel påføring
Ingen behov for primer for bruk på de fleste overflater
Tørker fort
Forblir elastisk under bevegelse opptil 12.5% (ISO 11600)
Malbart

Solide gulv og vegger
Fleksible vegger
Brannvernsplater
Metallrør på opptil Ø 324 mm med isolasjon
Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter
Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon
Plastikkrør
Blanke tetninger og skjøter

Bestandighet på 30 år

Teknisk data
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Farge

Hvit

Holdbarhet

18 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +70 °C

Fullstendig herdet

3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur

LEED VOC

42 - 62 g/l

Reaksjon mot brann

Klasse D-s1, d1 som følge av EN 13501-1

Forpakning
Patron

Innhold

Boks

310 ml

12 stk.

Palle
t bokser
128

Artikkelnummer

Palle
t1536 stk.

20301231
0

Forbrukstabell per patron på 310 ml
Skjøt bredde

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Skjøt dybde 12.5 mm

2.45 m¹

1.65 m¹

1.20 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

Skjøt dybde 15 mm

2.05 m¹

1.35 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.65 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

0.20 m¹

Skjøt dybde 25 mm

1.20 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

0.20 m¹

0.5 m¹

0.10 m¹

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0120 og 21/0110
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapport

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
to ascertain whether this data meets the required application.
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Multisealant GR
Firestop Intumescent
Graphite

Produktdatablad

Multisealant GR
Firestop Intumescent
Graphite

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
isolasjon
Rw 53 dB

Bestandighet

Overmalbart

30 år

etter 24 timer

Brannhemmende Grafitt Tettemasse
Multisealant GR er et grafittbasert tetningsmiddel som skummer og isolerer når det varmes opp for brannbestandig tetting av hull
rundt kabel- og rørgjennomtrengninger. Ved brann forhindrer dette tetningsmiddelet brann og røyk fra å spre seg gjennom
brannsikre vegger og gulv. Multisealant GR ble utviklet for å forsegle utilgjengelige penetrasjoner og for steder der tradisjonelle
brannsikre tetningsmidler ikke er tilstrekkelige for eksempel når det gjelder store plastrør.
Multisealant GR er en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand≤ 240 minutter

Solide gulv og vegger

CE-sertifisert

Fleksible vegger

Høy akustisk isolasjon

Brannvernsplater

Miljø- og brukervennlig
Hurtig og enkel påføring
Hurtig tørkende og minimal krymping

Plastikkrør opp til Ø 110 mm
Elektriske kabler, kabelbunter og metallrør

Forblir elastisk under bevegelse opptil 12.5%

Strømmålingsboksgjennomtrengninger

Halogen-fri

Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon

Bestandighet på 30 år

Teknisk data
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Farge

Mørkegrå (Kan bli mørkere etter herding)

Holdbarhet

18 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-15 °C til +75 °C

Fullstendig herdet

3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur

LEED VOC

72 - 94 g/l

Reaksjon mot brann

Klasse F som følge av EN 13501-1

Forpakning
Patron

Innhold

Boks

310 ml

12 stk.

Palle
t bokser
128

Palle
t1536 stk

Artikkelnummer
20101231
0

Forbrukstabell per patron på 310 ml
Skjøt bredde

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

Skjøt dybde 12.5 mm

2.45 m¹

1.65 m¹

1.20 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

Skjøt dybde 15 mm

2.05 m¹

1.35 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.65 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

0.20 m¹

Skjøt dybde 25 mm

1.20 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

0.20 m¹

0.15 m¹

0.10 m¹

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisert som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0446
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat

100 mm

Utslippsrapporter
Akustikkrapport
Dokumentene ovenfor er tilgjengelig via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multiwrap
Fire Wrap

Produktdatablad

Multiwrap
Fire Wrap

Brannsikker

25

≤ 240 minutter

Bestandighet

Anvendbarhet

25 år

Kan brukes utendørs

Brannpakning
Multiwrap er en grafittbasert selvklebende pakning på rull, for brannbestandig forsegling av brennbare rør og isolasjon.
Multiwrap tilbyr en brannsikker forseling til tilknyttede rom. Multiwrap reagerer på varme og det forsegler åpninger forårsaket av
smelting av plastrør eller brennbar isolasjon.
Multiwrap er en del av Mulcol® Penetration Seal System.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter

Solide gulv

CE-sertifisert

Stive vegger

Miljø-, og brukervennlig

Fleksible vegger

Hurtig og enkel installasjon
Ideell for steder som er vanskelige å nå

Brannvernsplater

Vannbestandig

Plastrør med diameter inntil Ø 160 mm

Halogen-fri
Bestandighet på 25 år

Metallrør med brennbar isolasjon

Teknisk data
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Farge

Antrasitt

Påføringstemperatur

0 °C til +50 °C

Temperaturmotstand

0 °C til +80 °C

Reaksjon mot brann

Klasse F som følge av EN 13501-1

Forpakning
Rull

Dimensjoner

Boks

10000 x 50 x 1.8 mm

1
piece

Kvantitet i boks
8 stk.

Palle
t480 stk.

Artikkelnummer
207001050

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter Godkjennelser
Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-001104

Installasjonsmanual
CE sertifikat

ETA rapport 21/0445
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multimortar
Firestop Mortar

Produktdatablad

Multimortar
Firestop Mortar

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
isolasjon
Rw 64 dB

Bestandighet

Overmalbart

30 år

etter 4 timer

Brannstoppende mørtel
Multimortar er et tørt hvitt pulver som består av ikke-organiske forbindelser og perlitt. Når disse blandes med vann, danner
forbindelsene en sterkt termisk og isolerende brannbestandig masse. Ved brann forhindrer denne mørtelen brann og røyk fra å spre
seg gjennom brannsikre vegger og gulv. Etter å ha forseglet åpninger med Multimortar vil veggen eller gulvet beholde sine
utmerkede akustiske egenskaper.
Multimortar er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimortar kan brukes i kombinasjon med Multicollar Slim,
Multiwrap and Multimastic FB Brannvernsplater.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter

Solide gulv og vegger

CE-sertifisert
Veldig høy akustisk isolasjon

Fleksible vegger

Enkel installasjon

Metallrør opp til Ø 324 mm med isolasjon

Jevn finish

Kabelbrett, kabelstiger, elekriske kabler og kabelbunter

Høy grad av mekanisk motstand

Plastrør opp til Ø 40 mm uten brannmansjett
Blanke tetninger

Egnet for de fleste overflater
Åpningsstørrelse gulv og vegger: 2400 x 1200 mm

Finishing rundt ventiler og spjeldventiler

Herdet etter 1 time

Technical data

3
1

Farge

Oﬀ-white

Holdbarhet

12 måneder eller lenger hvis den oppbevares i en uåpnet pose på et tørt sted over +5 °C

Application temperature

0 °C til +40 °C

Temperature resistance

-20 °C til +70 °C

Hardened

Mindre enn 1 time, avhengig av det lokale klimaet, fullstendig herdet etter 30 dager

LEED VOC

10 g/l

Reaction to ﬁre

Klasse A1 som følge av EN 13501-1

Forpakning
Innhold
Sekk

20 liter

Palle
t63 sekker

Palle
t
1260
liter

Artikkelnummer
209001020

Bruk (Blandingsforhold 2:1)
Ca. 3.42 sekker per m2 (med en tykkelse på 50 mm)
Ca. 6.83 sekker per m2 (med en tykkelse på 100 mm)

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104/1106

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0112
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapport

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multitherm
Ceramic Fibre Backing
Backing

Produktdatablad

Multitherm
Backing
Ceramic Fibre Backing

Brannsikker

Bestandighet

Anvendbarhet

≤ 120 minutter

30 år

Kan brukes innendørs

Keramisk Fiber Backing
Multitherm Backing er et glassfiberbasert, biologisk nedbrytbart keramisk støttemateriale som er varmebestandig opp til +1260 °C.
Det brukes som støttemateriale for brannbestandig tetting av hull og ledd og i kombinasjon med Multisealant A, Multimastic SP og
Multisealant GR.
Multitherm Backing er en del av Mulcol® Penetration Seal System og Mulcol® MultiSeal System.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 120 minutter

Solide gulv

Hurtig og enkel installasjon

Stive vegger

Minimal krymping under varmeeksponering

Fleksible vegger

Lav varmeledningsevne
Lydabsorberende
Fri for bindemidler, røyk og atmosfærisk forurensning
Asbest-fritt
Bestandighet på 30 år

Teknisk data

34

Hvitt

Farge
Holdbarhet

Ubegrenset holdbarhet, forutsatt at den er lagret ved mer enn +5 °C

Fungerende temperatur

+1100 °C

Tetthet

128 kg/m³

Råd

Bruk hansker og åndedrettvern(Se sikkerhetsdatablad / MSDS)

Forpakning
Strimmel

Dimensjoner

Boks

600 x 48 x 25 mm

15 stk.

Palle
t96 bokser

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Palle
t1440 stk.

Artikkelnummer
208015600

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-001104/1106

Installasjonsmanual

ETA rapport 20/1322, 21/0111, 21/0120 og 21/0446

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multifoam 2K
2 Component Fire Protection Foam

Produktdatablad

Multifoam 2K

2 Component Fire Protection Foam

Brannsikker
≤ 120 minutter

Akustisk
isolasjon

30

Bestandighet

Motstandsdyktig mot

30 år

Sopp og bakterier

Rw 47 dB

2 Komponents Brannvernsskum
Multifoam 2K er et skummende to-komponents polyuretanskum med brannhemmende tilsetningsstoffer for brannbestandig
forsegling av åpninger rundt kabelbrett, kabelbunter, brennbare og ikke-brennbare rør. Ved brann forhindrer produktet brann og
røyk fra å spre seg gjennom brannbestandige vegger og gulv. Multifoam 2K ble utviklet for rask installasjon og for å forsegle
vanskelig tilgjengelige penetrasjoner.
Multifoam 2K er en del av Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam 2K kan kombineres med Multifoam Wrap for å muliggjøre
brannsikre tetninger på opptil 120 minutter for kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 120 minutter

Solide gulv og vegger

CE-sertifisert

Fleksible vegger

Installasjon fra en side er mulig
Hurtig og enkel påføring

Plastrør opp til Ø 50 mm

Effektiv behandling, ingen tap av produkt

Stål-, rustfritt stål- og kobberrør med eller uten isolasjon

Permanent elastisk og malbar når herdet.

Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter

Ingen behov for utforing ved skillevegger av gips

Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon
Strømmålerboks-gjennomtrengninger

Etterherding av kabelmutasjoner mulig
Utmerket vedheft på nesten alle overflater

Teknisk data
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Farge

Rød/brun

Påføringstemperatur

+15 °C til +30 °C (ideell +20 °C til +25 °C)

Temperaturmotstand

-20 °C til +80 °C

VOC

< 2 µg/m³

Reaksjon mot brann

Klasse E som følge av EN 13501-1

Forpakning
Patron

Innhold

Boks

380 ml

6 stk.

Palle
t60 bokser

Artikkelnummer

Palle
t360 stk.

301006380

Tilbehør (inkludert)
12 stk. blandingsdyser 380 ml
6 par hansker
Tilbehør (tilgjengelig separat)

Duct Tape
1 rull, 20 meter
Artikkelnummer:
803010105

HandyMax dispenserpistol
380 ml (5:1)

Artikkelnummer: 803010202

Blandingsdyse 380
ml
12 stk. per sett

Forlengelse for
blandingsdyse
12 stk. per sett

Artikkelnummer:
803010101

Artikkelnummer:
803010102

PowerMax dispenserpistol
380 ml (5:1)

Tempereringsboks
Kapasitet: 18 pieces of 380
ml

Artikkelnummer: 803010205

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Artikkelnummer: 803010401

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual
CE sertifikat
Utslippsrapporter

ETA rapport 17/0977
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multifoam
Stone
Fire Protection Stone

Produktdatablad

Multifoam
Stone
Fire Protection Stone

Brannsikker
≤ 120 minutter

Akustisk
isolasjon

30

Rw 49 dB

Bestandighet

Motstandsdyktig mot

30 år

Sopp og bakterier

Brannvernsstein
Multifoam Stone er et skummende 2 komponents polyuretanskum i form av en stein med brannhemmende tilsetningsstoffer for
brannbestandig tetting av åpninger rundt kabelbrett, kabelbunter, brennbare og ikke-brennbare rør. Ved brann forhindrer steinen
brann og røyk fra å spre seg gjennom brannsikre vegger og gulv.
Multifoam Stone er en del av Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Stone brukes i kombinasjon Multifoam 2K og kan
kombineres med Multifoam Wrap for å realisere brannsikre tetninger på opptil 120 minutter for kabelbrett, kabelstiger, elektriske
kabler og kabelbunter.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 120minutter

Solide gulv og vegger

CE-sertifisert

Fleksible vegger

Enkel installasjon
Plastrør opp til Ø 50 mm

Ren bearbeiding
Effektiv bearbeiding, ingen avfall
Permanent elastisk og høy akustisk isolasjon

Metall- og kobberrør med eller uten isolering
Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter

Endring i kabelgjennomgang etter installasjon mulig

Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon

Utmerket vedheft på nesten alle overflater
Bestandighet på 30 år

Teknisk data

40

Farge

Rød/brun

Påføringstemperatur

0° C til +50 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +80 °C

Fransk VOC

< 2 µg/m³

Reaksjon mot brann

Klasse E i henhold til EN 13501-1

Forpakning
Stein

Dimensjoner

Boks

200 x 144 x 60 mm

18 stk.

Palle
t20 bokser

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter
Produktdatablad (PDS)

Palle
t360 stk.

Artikkelnummer
303001200

Godkjennelser
Testet i henhold til EN 1366-3

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104

Installasjonsmanual
CE sertifikat

ETA rapport 17/0831
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Utslippsrapporter

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multifoam
Wrap
Wrap for Cables

Produktdatablad

Multifoam
Wrap
Wrap for Cables

Brannsikker

30

≤ 120 minutter

Bestandighet

Anvendbarhet

30 år

Kan brukes innendørs

Kabelpakning
Multifoam Wrap er en selvklebende, volumbestandig, løsemiddelfri innpakning for termisk isolasjon av kabelbrett, kabelstiger,
elektriske kabler og kabelbunter som krever brannmotstand på 120 minutter.
Multifoam Wrap er en del av Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Wrap brukes i kombinasjon med Multifoam 2K og
Multifoam Stone.

Bruksområder

Fordeler
Brannmotstand ≤ 120 minutter

Solide gulv

CE-sertifisert

Stive vegger

Enkel og hurtig installasjon

Fleksible vegger

Fri for løsemidler
Miljø- og brukervennlig
Permanent elastisk
Bestandighet på 30 år

Teknisk data
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Farge

Rød/brun

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +60 °C

Reaksjon mot brann

Klasse E i henhold til EN 13501-1

Forpakning
Rull

Dimensjoner

Boks

5000 x 150 x 3 mm

1
piece

Palle
t75 stk.

Artikkelnummer
302001500

Inkludert tilbehør
40 stk. cotter-pins i stål

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-3

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

CE sertifikat

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104
ETA rapport 17/0831 og ETA 17/0977
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no or via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Multisealant A
Firestop Acrylic Sealant

Produktdatablad

Multisealant A
Firestop Acrylic Sealant

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
isolasjon

Bestandighet

Overmalbart

30 år

etter 24 timer

Rw 62 dB

Brannstoppende akrylisk forseglingsmiddel
Multisealant A er et akrylbasert brannstoppende forseglingsmiddel for brannbestandig tetting av sammenføringer og hull.
Det gir en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom. Multisealant A ekspanderer når det utsettes for varme
og skaper en brannsikker forsegling
Multisealant A er en del av Mulcol® MultiSeal System.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter

Solide gulv

CE-sertifisert

Stive vegger

Veldig høy akustisk isolasjon

Fleksible vegger

Miljø- og brukervennlig
Hurtig og enkel installasjon

Sammenføringer i gulv opp til 100 mm

Ingen behov for primer for bruk på de fleste overflater

Sammenføringer i vegger opp til 30 mm

Tørker hurtig
Forblir elastisk under bevegelse opptil 12.5 % (in acc. with ISO 11600)
Malbart
Bestandighet på 30 år

Teknisk data
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Farge

Hvit

Holdbarhet

18 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +10 °C og +30 °C

Påføringstemperatur

+5 °C til +30 °C

Temperaturmotstand

-20 °C til +70 °C

Fullstendig herdet

3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur

LEED VOC

42 - 62 g/l

Reaksjon mot brann

Klasse D-s1, d1 som følge av EN 13501-1

Forpakning
Patron

Innhold

Boks

310 ml

12 stk.

Palle
t bokser
128

Artikkelnummer

Palle
t1536 stk.

10101231
0

Forbrukstabell per patron på 310 ml
Skjøt bredde

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Skjøt dybde 12.5 mm

2.45 m¹

1.65 m¹

1.20 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

Skjøt dybde 15 mm

2.05 m¹

1.35 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.65 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

0.20 m¹

Skjøt dybde 25 mm

1.20 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.25 m¹

0.20 m¹

0.15 m¹

0.10 m¹

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-4

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1106

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0111
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapport

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.

47

Multisealant A
Firestop Acrylic Sealant

Produktdatablad

Multisealant A
Firestop Acrylic Sealant

Brannsikker
≤ 240 minutter

Akustisk
isolasjon
Rw 62 dB

Bestandighet

Overmalbart

30 år

etter 24 timer

Brannstoppende akrylisk forseglingsmiddel
Multisealant A er et akrylbasert brannstoppende forseglingsmiddel for brannbestandig tetting av sammenføringer og hull.
Det gir en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom. Multisealant A ekspanderer når det utsettes for varme
og skaper en brannsikker forsegling
Multisealant A er en del av Mulcol® MultiSeal System.

Fordeler

Bruksområder

Brannmotstand ≤ 240 minutter

Solide gulv

CE-sertifisert

Stive vegger

Veldig høy akustisk isolasjon

Fleksible vegger

Miljø- og brukervennlig
Hurtig og enkel installasjon

Sammenføringsbredde i gulv opp til 100 mm

Ingen behov for primer for bruk på de fleste overflater

Sammenføringsbredde i vegger opp til 30 mm

Tørker hurtig
Forblir elastisk under bevegelse opptil 12.5 % (i henhold med ISO 11600)
Malbart
Bestandighet på 30 år

Teknisk data
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Farge

Hvit

Holdbarhet

18 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +10 °C og +30 °C

Påføringstemperatur
Temperaturmotstand

+5 °C til +30
°C
-20 °C til +70

Fullstendig herdet

°Ctil 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur
3

LEED VOC

42 - 62 g/l

Reaksjon mot brann

Klasse D-s1, d1 som følge av 13501-1

Forpakning
foliepakket

Innhold

Boks

600 ml

12 stk.

Palle
t bokser
91

Palle
t1092 stk.

Artikkelnummer
10101260
0

Forbrukstabell per enhet på 600 ml
Skjøt bredde

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

80 mm

100 mm

Skjøt dybde 12.5 mm

4.80 m¹

3.20 m¹

2.40 m¹

1.90 m¹

1.60 m¹

1.20 m¹

0.95 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.45 m¹

Skjøt dybde 15 mm

4.00 m¹

2.65 m¹

2.00 m¹

1.60 m¹

1.30 m¹

1.00 m¹

0.80 m¹

0.65 m¹

0.50 m¹

0.40 m¹

Skjøt dybde 25 mm

2.40 m¹

1.60 m¹

1.20 m¹

0.95 m¹

0.80 m¹

0.60 m¹

0.45 m¹

0.40 m¹

0.30 m¹

0.20 m¹

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

Godkjennelser

Produktdatablad (PDS)

Testet i henhold til EN 1366-4

Teknisk datablad (TDS)

Klassifisering som følge av EN 13501-2

Sikkerhetsdatablad (SDS)

Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1106

Installasjonsmanual

ETA rapport 21/0111
Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

CE sertifikat
Utslippsrapporter
Akustikkrapport

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com

Virtual
Reality

Augmented
Reality

MultiSelector

Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper
uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere
Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.
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Kolofon
Mulcol International har satt sammen denne brosjyren med stor forsiktighet og
forbeholder seg retten til å endre dette innholdet uten forvarsel. Brukeren av
disse produktene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig anvendelse derav.
På grunn av kontinuerlig utvikling I markedet for brannsikker konstruksjon er det
viktig å holde seg oppdatert til enhver tid. Vennligst besøk vår hjemmeside,
www.mulcol.com, hvor du alltid kan finne den nyeste versjonen av denne
publiseringen.
I tilfelle av tvil, anbefaler vi å konsultere med Mulcol International
for å bekrefte at disse dataene er i samsvar med den nødvendige
applikasjonen.
All informasjon i denne brosjyren tilhører Mulcol International. Med mindre annet
er oppgitt, kan ingenting fra denne publikasjonen publiseres og/eller multipliseres
på noen mate uten samtykke fra Mulcol International.
Produktbrosjyre Versjon 1.6

Pragmatiske, effektive
og aktuelle løsninger

r

Information

Mulcol International

Arnesteinweg 18

T. +31 (0)118 72 6140

The Netherlands

4338 PD Middelburg

contact@mulcol .com

www.mulcol.com

GB

