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FP 360 Putty Cord
KNEEDBARE PUTTY VOOR LEIDINGDOORVOERINGEN

VOORDELEN

- CE-markering

- Brandclassificaties tot 120 minuten

- Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk

- Zeer eenvoudig te installeren

- Brandafdichting rond leidingen zonder of met

minimale ruimte rondom (max. 10 mm)

- CE-markering

- Brandclassificaties tot 120 minuten

- Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk

- Zeer eenvoudig te installeren

- Brandafdichting rond leidingen zonder of met

minimale ruimte rondom (max. 10 mm)

PRODUCT

Bostik FP 360 Putty Cord is een brandwerende en

kneedbare putty op basis van siliconen die met de hand

verwerkt kan worden en herbruikbaar is omdat het niet

uithardt. Bostik FP 360 Putty Cord heeft licht uitzettende

eigenschappen voor optimale brandbeveiliging.

TOEPASSINGEN

Bostik FP 360 Putty Cord is een gemakkelijk aan te brengen

afdichtingsputty, speciaal om aan te brengen rond lastige

doorvoergaten met een krappe opening waar geen ruimte is

voor conventionele brandwerende kit, of waar deze moeilijk

is aan te brengen.   Met deze kneedbare putty dekt u de

ruimte rondom de leidingen af, waarbij u geen rekening

hoeft te houden met de vereiste diepte.

Bostik FP 360 Putty Cord herstelt de brandwerendheid van

scheidingswanden en voorkomt in geval van brand het

verspreiden van rook en vuur. Bovendien is het

geluidsisolerend en laat geen lucht door.

EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens de meest recente Europese

normen EN 1366-3

- CE-markering volgens ETAG 026-2

- Brandwerend gedurende 120 minuten, ook qua isolatie.

- Brandafdichting zonder minimale ringbreedte rond

leidingdoorvoeringen

- Voor kabels en leidingen van staal, koper en alupex

- Zorgt voor goede brandwerendheid van

leidingdoorvoeringen in een scheidingswand van

plaatmateriaal, een wand van baksteen of beton en in

een betonnen vloer

- Voorkomt het binnendringen van koude en warme rook

- Zelfklevend en zeer eenvoudig aan te brengen zonder

gereedschap

- Ongevoelig voor vocht, dus ook bruikbaar in natte

ruimtes

- Hardt niet uit en sluit goed af

- Indien nodig vormbaar

- Milieu- en gebruiksvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen

of vluchtige organische stoffen (VOC)

- Zeer eenvoudig te installeren

GEBRUIKSAANWIJZING

zorg ervoor dat de oppervlakken schoon zijn en vrij van vuil,

vet en andere verontreinigingen voordat u PF 360 Putty

Cord aanbrengt.  Neem om de hechting op een poreuze

ondergrond te verbeteren, een stuk Bostik FP 360 Putty

Cord ter grootte van uw duim en wrijf dit voorzichtig over

het betreffende oppervlak (vooral belangrijk bij de

onderkant van een constructie of plafond).  Breng Bostik FP

360 Putty Cord helemaal rondom de leiding aan. Druk Bostik

FP 360 Putty Cord vervolgens met uw duimen tegen de

muur en de leiding zodat er een V-vormige afdichting

ontstaat die de ruimte tussen leiding en muur volledig

afsluit.

Raadpleeg voor installatie de installatie-instructies en ETA's

om er zeker van te zijn dat de beoogde brandwerendheid

wordt bereikt.
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BEPERKINGEN

- Als u Bostik FP 360 Putty Cord wilt aanbrengen op een

oppervlak dat niet bestand is tegen direct contact, dan

moet het oppervlak worden geprepareerd (neem

hiervoor contact op met Bostik).

- We adviseren om een PVA-primer te gebruiken voor verf

die gevoelig is voor afdichtingsmiddelen.

- Omdat Bostik FP 360 Putty Cord een product is op basis

van siliconen, moeten sommige metalen beschermd

worden voordat u het aanbrengt, om roesten te

voorkomen.

- Bostik FP 360 Putty Cord is niet overschilderbaar.

OPSLAG EN STABILITEIT

De houdbaarheid is onbeperkt bij temperaturen tussen +5

en +30°C.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Beschikbaar op aanvraag:

- Veiligheidsinformatieblad

- Installatie-instructies FP 360 Putty Cord

- ETA 19/0388

Technische gegevens

Basis Kneedbare putty op basis

van siliconen

Technische goedkeuring ETAG 026-2

Dichtheid 1,55 g/ml

Kleur Rood

Verwerkingstemperatuur +4 °C tot +40 °C

Leidingtemperatuur -70 °C tot +120 °C

Vorm Ø15 mm x 20 cm

Verpakt per 5 putty cords in een doos,

totale lengte 1 m

Artikelnummer 30615327
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