
Brannakryl 
FS721

  Viktige fordeler – 
sammendrag

• Testet i samsvar med EN 1366-3 
inntil fire timer  Klassifisering 
EN 13501:2007

• Skaper en effektiv barriere som 
hindrer spredning av røyk og 
flammer i inntil fire timer

• Egnet for bruk sammen med 
Nullifire FB747 Brannplate

• Tillater inntil 20 % bevegelse

• Kan overmales

• DoP FS721-20160216,  
ETA 14/0110 og 14/0109

  Produktinformasjon

Beskrivelse 
FS721 Brannakryl er en enkomponent 
vannfortynnbar brannbestandig 
akrylbasert tetningsmasse.

Bruksområde/formål:
FS721 tetningsmasse kan gi inntil 
fire timers brannmotstand ved bruk 
i kombinasjon med Nullifire FB747 
Brannplate. FS721 påføres med børste 
eller sparkel for å tette ubehandlede 
kanter på FB747 eller for å dekke kabler 
for å isolere i samsvar med EN 1366-
3.  Typiske bruksområder er sykehus, 
skoler, universitet, næringsbygg og 
industribygg.

Farger 
Hvit

Emballasje
5 kg og 10 kg spann

Tilgjengelighet
Direkte fra tremco illbruck (se 
baksiden av flyvebladet for adresse og 
telefonnummer) , eller via forhandler.

BRUKERVEILEDNING

Nødvendige verktøy 
Sparkel, kost, palettkniv.

Forberedelser
• Rengjør alle overflater for løse 

partikler, fuktighet, olje, fett og etsende 
stoffer.

Påføring
• Bruk en sparkel eller palettkniv for 

å dekke alle skårne kanter i Nullifire 
FB747 brannplater før montering.

• Påfør et tykt lag FS721 på alle 
kontaktflater rundt åpninger.

• Fullfør skjøter med et nytt strøk FS721 
i alle skjøter og mindre åpninger.

Vedlikehold
Det kreves ikke vedlikehold etter 
montering.  Rutineinspeksjon anbefales 
for å påse at det 
ikke er skader.

Lagring
Oppbevares tørt mellom +5 °C og +35°C.

Holdbarhet
12 måneder ved oppbevaring som 
anbefalt.

HMS 
Databladet må leses og forstås før bruk. 

Teknisk service
tremco illbruck har et team av erfarne 
tekniske salgsrepresentanter som 
tilbyr hjelp til å velge ut og spesifisere 
produktene. Hvis du ønsker mer 
informasjon, service og råd, kan du 
ringe kundeservice på +46 31570010. 

Garanti
tremco illbrucks produkter er produsert 
etter strenge kvalitetsstandarder. Et 
produkt som er påført (a) i tråd med 
tremco illbrucks skriftlige instruksjoner 
og (b) i et bruksområde som anbefales 
av tremco illbruck, men som viser seg å 
være defekt, vil bli erstattet kostnadsfritt.
Vi påtar oss ikke noe ansvar for 
informasjonen som er gitt i dette heftet 
da den er gitt i god tro og antas å være 
korrekt.
tremco illbruck forbeholder seg retten 
til å endre produktspesifikasjoner uten 
varsel, i tråd med selskapets policy om 
kontinuerlig utvikling og forbedring.
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FS721  
Brannakryl

  Teknisk informasjon

  Ytelse

Egenskap Resultat

Fast innhold 82–85 %
pH-verdi 8,8–10,0
Egenvekt 1,5–1,6
Viskositet Thixotropisk

Strekkfasthet 170 kN/m2
Berøringstørr (ved 20 °C) 30 minutter

Gjennomherdet 20 dager

VOC 19 g/l
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