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Brandwerend 2K NE
2 Componenten schuim

Brandwerend schuim 2K NE wordt onder meer 

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. 

Brandwerend schuim 2K NE
intumescerende twee componenten schuim met brandvertragende additieven

Productomschrijving
Brandwerend schuim 2K NE is een intumescerende twee 

componenten schuim met brandvertragende additieven, die reageren 

na toepassing van het product.

In een overdoos met 6 stuks Brandwerend schuim 2K NE is bijgesloten:
  12 stuks mengopzetstukken
  6 paar handschoenen
  1 rol bekistingstape 

Toepassingen
Brandwerend schuim 2K NE wordt onder meer gebruikt voor het 

brandwerend afdichten van naden en voegen alsmede sparingen 

(max. 450 x 450 mm) met kabelbundels, kunststofleidingen en 

onbrandbare leidingen, met of zonder isolatie, in massieve vloeren en 

(lichte) scheidingswanden. 

Voordelen
  Snelle en schone verwerking  
  Eén product voor een brandveilige afdichting 

     (geen coatings noodzakelijk)
  Na uitharding blijvend elastisch
  Verschillende type doorvoeringen door een sparing mogelijk
  Geen brandmanchet nodig bij PVC en PE leidingen tot Ø 50 mm
  Niet-brandbare buizen van koper, staal, rvs en gietijzer tot 88,9 mm
  Zorgvuldige mutaties na uitharding 2K NE schuim mogelijk
  Goede hechting op verschillende ondergronden
  Brandwerend tot EI 120 minuten

Certificaten
Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1366-3 en EN 1366-4 

Brandclassificatie Brandwerend schuim 2K NE volgens EN 13501-2 

Classificering: CE

Verwerking
Brandwerend schuim 2K NE dient aangebracht te worden zoals 

uitgewerkt in de beschikbare ETA rapporten. 

Toebehoren
  Handmatige kitpistool 380ml (2,9 mm/slag)
  Accu kitpistool met instelbare snelheid tot 240 mm/minuut      

     en automatische ontspanner

Eigenschappen
Kleur

Dichtheid

Expansie bij uitgehard schuim

Verwerkingstemperatuur

Werkonderbreking

Snijbaarheidswaarde

Houdbaarheid

Verpakkingseenheid

Palleteenheid

Roodbruin

> 215 kg/m³ (volledig gereageerd)

ca. 1,6 – 4,5 (450 °C)

15 °C tot 30 °C

ca. 50 sec. bij kamertemperatuur

ca. 90 sec. bij kamertemperatuur

12 maanden ongeopend

380 ml / koker – 6 koker / doos

360 kokers - 60 dozen


