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Intumex® -MG
brandwerende kit

Intumex® -MG wordt onder andere gebruikt voor 

het brandwerend afdichten van naden en voegen 

alsmede sparingen met kabelbundels, 

kunststofleidingen en onbrandbare leidingen, met 

of zonder isolatie, in massieve vloeren en (lichte) 

scheidingswanden. 

Intumex® -MG
intumescerende één componenten brandwerende kit

Productomschrijving
Intumex® -MG is een intumescerende één componenten 

brandwerende kit.

Toepassingen
Intumex® -MG wordt onder andere gebruikt voor het 

brandwerend afdichten van naden en voegen alsmede sparingen 

met kabelbundels, kunststofleidingen en onbrandbare leidingen, met 

of zonder isolatie, in massieve vloeren en (lichte) 

scheidingswanden. 

Voordelen
  Snelle verwerking
  Geen brandmanchet nodig bij kunststof leidingen tot Ø 50 mm
  Goede hechting op verschillende ondergronden
  Overschilderbaar na 24 uur
  Op waterbasis, vrij van organische oplosmiddelen
  UV bestendig
  Brandwerend tot EI 120 minuten

Certificaten
Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1366-3 en 

EN 1366-4

Brandclassificatie Intumex® -MG volgens EN 13501-2

Verwerking
Gezien de verscheidenheid aan toepassingen voor de Intumex® -MG 

opschuimende kit, hebben wij een iOS/iPhone applicatie ontwikkeld 

waarmee u gemakkelijk kunt bepalen hoe u een sparing moet 

afdichten. U kunt de Fire Proof App downloaden in de App Store.

Eigenschappen
Kleur

Dichtheid

Vaste vulstofgehalte

Expansie

Expansiedruk

Verwerkingstemperatuur

Huidvorming

Houdbaarheid

Verpakkingseenheid

Palleteenheid

Grijs

Nat: 1,5 ± 0,2 g/cm³           

Droog : 1,6 ± 0,2 g/cm³ kg/m³

84 ± 5%

ca. 1:13 (550 °C)

ca. 0,9 N/mm²

5 °C tot 40 °C

ca. 15 minuten bij 20 °C  / 65% RV

12 maanden ongeopend

310 ml / koker - 24 koker / doos

1440 kokers - 60 dozen

Voegbreedte
Voegdiepte 10mm

Voegdiepte 15mm

Voegdiepte 20mm

10 mm

3,1 m¹

2,0 m¹

1,5 m¹

15 mm

 2,0 m¹

1,3 m¹

1,0 m¹

20 mm

1,5 m¹

1,0 m¹

0,7 m¹

25 mm

1,2 m¹

0,8 m¹

0,6 m¹

30 mm

1,0 m¹

0,6 m¹

0,5 m¹

40 mm

 0,8 m¹

0,5 m¹

0,4 m¹

50 mm

 0,6 m¹

0,4 m¹

0,3 m¹


