PYROSIT

PYROSIT NG
DESCRIÇÃO
Espuma expansiva anti-incêndio, veda aberturas em paredes, forros
e lajes onde passam instalações elétricas. Produto intumescente,
aumenta de volume em contato com o calor causado pelo fogo.
Classe de resistência: 120 min.

CARACTERÍSTICAS
- Utilização em diversos tipos de aplicações
- Fácil instalação de novos cabos após o
lançamento
- Tubos plásticos não precisam de vedação
com colares intumescentes
- Espuma moldável
- Selagem rápida
- Indicado apenas para instalações interiores
- Não necessita de ferramentas. A aplicação é
feita com pistola manual ou à bateria

DADOS TÉCNICOS
- Cor: Marrom
- Composição: Espuma de poliuretano de
dois componentes com aditivos
intumescentes
- Embalagem: 380ml - acompanha 2 bicos
misturadores
- Rendimento: 2.1 Litros

CARACTERÍSTICAS
Adaptável a qualquer formato, é utilizado para vedação permanente de aberturas com até 45 x 50 cm
ou Ø 30 cm. Pode ser aplicado também em caixas de passagem.

Limpe o local de instalação.
Certifique-se de que esteja
seco e livre de sujeiras.

Pressione a pistola até formar
uma massa homogênea.
Dispense o líquido inicial.
Aplique de trás para frente, e
de baixo para cima na
abertura existente.

Aplicação finalizada. O Pyrosit
Exemplo de aplicação em
pode ser aplicado em instalações caixa de passagem.
com eletrocalhas diretamente
sobre os cabos, e em tubos plásticos ou metálicos. Vedar tubos
metálicos.

CERTIFICAÇÃO
Certificadora

European Technical Approval of OIB, Vienna

Homologação

ETA-11/0527

Norma de Teste

EN 1366 Part3

Norma Brasileira Correspondente: NBR 14432-2001 – Exigências de Resistência ao Fogo de Elementos
Construtivos das Edificações

Certificadora:
Instituto Austríaco da
Engenharia de Construção

COMO ESPECIFICAR

PYROSIT
Modelo: FBS-S
CÓDIGO: 7203800

Bico Misturador
com extensor
Modelo: FBS-M
CÓDIGO: 7203803

CONHEÇA O OBO
CONSTRUCT!

Pistola de Aplicação
Modelo: FBS-PH
CÓDIGO: 7203806

Capture o código e
assista ao vídeo de
como utilizar o
PYROSIT

Pistola de Aplicação
à Bateria
Modelo: FBS-PA
CÓDIGO: 7203812

