
Een opschuimende een-component coating op waterbasis. Bij blootstelling aan warmte zet 
het uit en vormt het een isolerende schuimlaag.

• Gebruikt als een brandvertragende verf op interne omstandigheden Z2 voor staalconstructies
• Aanbevolen om on-site te worden toegepast tijdens droge omstandigheden. 

Componenten die in werkplaatsen zijn geschilderd, moeten worden voorzien van een 
deklaag voordat ze buiten worden gebruikt

• Biedt efficiënte brandbeveiliging voor constructiestaalwerk, tot brandwerendheids-
classificatie klasse R90  

• Gecertificeerd voor 'H' of 'I' vormige balk- en kolomsecties en rechthoekige / 
cirkelvormige holle secties.

• De CE-gemarkeerde Fontefire ST 60 is te combineren met een breed scala aan primers 
en topcoats. Het product is getest en goedgekeurd in overeenstemming met ETA.

72±2%

74±2%

1.4 kg/l

Voorbeelden van aanbevolen laagdikte Hoeveel Theoretische dekking

nat mm droog mm g/m² l/m² m²/l

0.28 0.2 389 0.28 3.6

0.38 0.25 486 0.35 2.9

0.47 0.3 583 0.42 2.4

0.49 0.35 681 0.49 2.1

0.56 0.4 778 0.56 1.8

0.63 0.45 875 0.63 1.6

0.69 0.5 972 0.69 1.4

1.4 1.0 1944 1.39 0.7

1.8 1.3 2528 1.81 0.6

De maximale natte laagdikte is 1,2 mm in een enkele spray laag.

De praktische dekking hangt af van de applicatiemethode, de lakomstandigheden en de 
vorm en ruwheid van het te coaten oppervlak.

Overschilderbaar, na enkel 4-6 h
met topcoat 16 h

Droogtijd / overschilderbaar na, is gerelateerd aan de laagdikte, temperatuur, de
relatieve vochtigheid van de lucht en de ventilatie.

Mat.

Wit
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Omschrijving

Producteigenschappen 
en aanbevolen gebruik

Volume vaste stof

Gewicht % vaste stof

Soortelijk gewicht

Aanbevolen laagdiktes 
en theoretische dekking

Droogtijd

Glansgraad

Kleur

Overschilderbaar, na
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Oppervlakken met primer: olie, vet, zout en vuil met geschikte middelen van het oppervlak 
verwijderen. Herstel eventuele schade aan de grondlaag. Let op de overschildertijd van de 
primer. (ISO 12944-4)

Opmerking: een goedgekeurd opschuimend coatingsysteem vereist altijd een grondlaag.

Fontecryl AP (40μm), Fontecoat EP 50 (60μm), Temaprime EUR (40 μm), Temacoat GPL-S 
Primer (60 μm), Temacoat Primer (60 μm).

Fontecryl SC 50, Temadur 50, Temalac FD 50 (ongeveer 50-60 μm).

Alle oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van verontreinigingen zijn. De temperatuur 
van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf mag tijdens het aan-brengen en drogen 
niet lager zijn dan +15°C. De relatieve luchtvochtigheid mag tijdens het aanbrengen en 
drogen niet hoger zijn dan 80%. De oppervlaktetemperatuur van het staal moet ten minste 
3ºC boven het dauwpunt blijven. Goede ventilatie en voldoende luchtverplaatsing is vereist 
in besloten ruimtes tijdens het aanbrengen en drogen.

Applicatie met kwast, roller of airless spray. Meng de verf grondig voor gebruik. Aanbevolen 
droge laagdikte is ongeveer 500 μm/laag. De diameter van de verfslang moet minstens 10 
mm zijn, de lengte mag de 60 meter niet overschrijden. Nozzle-tipgrootte 0.019 "-0.025", 
draaibaar is aanbevolen. Het mondstuk wordt gekozen op basis van de efficiëntie en de 
output van de apparatuur. Spuitdruk 175-210 kg/cm². De spuithoek moet worden gekozen 
in overeenstemming met de vorm van het object.

Applicatie met roller en borstel is meestal 416 μm natte laagdikte (300 μm droge laagdikte)

Voor het overschilderen moet de droge laagdikte van de coating worden gecontroleerd met 
een betrouwbare testmethode in overeenstemming met ISO 19840 en er moet een 
aantekening van worden gemaakt

Onderdelen, geschilderd in de werkplaats moeten worden bedekt met een plastic folie 
tijdens transport en opslag en verpakt om druk te vermijden. Tijdens het winterseizoen 
moeten de onderdelen 48 uur op kamertemperatuur worden gedroogd voordat ze naar buiten 
gaan. Schade moet onmiddellijk worden hersteld op dezelfde manier als oorspronkelijk.

Water

Water

6 maanden in droge en koele omstandigheden.

De vluchtige organische stoffen bedragen 17 g/liter verf

Blikken zijn voorzien van veiligheidsetiketten, welke moeten worden nageleefd. Meer 
informatie over gevaarlijke invloeden en bescherming worden beschreven in afzonderlijke 
gezondheids- en  veiligheidsinformatiebladen. Een gezondheids- en veiligheidsinformatie-
blad is op aanvraag beschikbaar bij Finnpro of Tikkurila.

Alleen voor industrieel en beroepsmatig gebruik. 
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Aanbevolen primers

Aanbevolen toplaag 

Toepassingscondities

Toepassing

Controle van laagdikte

Vullen en retoucheren 
van schade

Verdunner

Reiniging van apparatuur

Opslag

VOS

GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID

TOEPASSINGSGEGEVENS 
Voorbereiding

De bovenstaande informatie, op basis van laboratoriumtests en praktische ervaring, is aangetoond geldig te zijn op de datum d ie is aangegeven op 
het productinformatieblad. Verifieer indien nodig de geldigheid van het productinformatieblad. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door 

ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van normen ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor 
eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht 

voor om de verstrekte informatie eenzijdig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Het product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik en mag alleen worden gebruikt door professionals die over voldoende kennis en 
expertise beschikken voor het juiste gebruik van het product. Bovenstaande informatie is slechts adviserend. Voor zover toegestaan door 

toepasselijk recht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de voorwaarden waaronder het product wordt gebruikt of voor het gebruik of de 
toepassing van het product. 

In het geval dat u van plan bent het product te gebruiken voor enig ander doel dan die in dit document wordt aanbevolen zonde r eerst onze 
schriftelijke bevestiging over de geschiktheid voor het beoogde gebruik te verkrijgen, gebeurt een dergelijk gebruik op eigen risico. 
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Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, FI-01300 Vantaa
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1121-CPR-GA5023
TIK-066-5001

EN 13381-8: 2013
ETA 15-0442

ETAG 18, delen 1 en 2
Reactieve coating voor de brandbeveiliging van stalen structuur onderdelen om 

belasting te verkrijgen
draagvermogen tot R60 voor "H" of "I" vormige balk- en kolomprofielen en tot R90 

voor ronde en rechthoekige/vierkante holle kolommen voor ontwerptemperaturen in
het bereik van 350 ° C tot 750 ° C.

Reactie op brand Klasse B-s2, d0 (zonder topcoat)
Klasse D-s2, d0 (met topcoat)

Brandweerstand Weerstand tegen brandprestaties & toepassingsgebied in overeenstemming 
met EN13051-2 Zie ETA 15/0442 punt 3.2 - Bijlage A

Gevaarlijke stoffen Bevat geen gevaarlijke stoffen 
Zie ETA 15/0442 paragraaf 3.3

Service en duurzaamheid

Compatibel met generieke primertypen:
1 st op basis van oplosmiddel alkyd
1 st acryl op waterbasis
2 st oplosmiddelhoudende epoxy
2 st epoxy op waterbasis
Interne voorwaarden Z2 (met of zonder topcoat)
Compatibel met een reeks topcoats. Zie ETA 15/0442 paragraaf 3.4

Overig Niet van toepassing 
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Essentieel kenmerk Prestatie
Veiligheid in geval van brand

Hygiëne, gezondheid en milieu

Energie, economie en warmteopslag
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