PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO

SERCFLAM W - Verniz intumescente para proteção ao fogo de todo o tipo de madeiras
SERCFLAM W é um verniz intumescente mono-componente e
transparente em emulsão aquosa à base de resina sintética com
aditivos orgânicos e inorgânicos.
SERCFLAM Wtem uma reação de Bfl S1 em chão e B S2 d0 em paredes e
tetos segundo a norma de classificação de reação ao fogo EN 13501-1.
Importante:
De acordo com os critérios da C.E, Diretiva 67/548, o verniz SERCFLAM
não é tóxico nem perigoso para o meio ambiental.

Preparação do suporte:
SERCFLAM W é aplicado diretamente na superfície da madeira bruta e
sem tratamentos.
A superfície a proteger deve estar limpa, seca e encontrar-se isenta de
poeiras, pinturas, gordura e óleo.
Pinturas antigas deverão ser retiradas.
Para madeiras exóticas, será necessário verificar a compatibilidade
com o verniz SERCFLAM W.

Aplicação:
SERCFLAM W aplica-se com um rolo, espátula ou spray “air-less”. Para
pequenas superfícies, pode-se aplicar com pincel e rolo.
Produto pronto para aplicar pode necessitar em situações particular a
adição de 5% de água.
SERCFLAM W é um verniz técnico, pelo qual não se pode comparar
com outros tipos de vernizes nem pela aplicação ou espessura a
utilizar. As camadas devem ser aplicadas com grande cuidado a fim de
controlar a espessura aplicada.
A aplicação deve ser feita em temperaturas superiores a 5°C
Sem nenhuma proteção

Com verniz SERCFLAM W

Não é necessário ser diluído. Os utensílios podem-se limpar com água
e sabão imediatamente após ter sido usados.
A pintura deve armazenar-se em locais protegidos da humidade e com
a embalagem fechada.

Dados Técnicos:
SERCFLAM W
Cor
Consumo
Temperatura de
aplicação
Tempo de secagem
(20 ºC, 60 % Th)
Reação ao fogo

Transparente
200 gr./m2
>5ºC
12 h secagem superficial
BFL S1 em chão e B S2 d0 em
paredes e tetos segundo a norma de
classificação de reação ao fogo
EN 13501-1
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