TEKNISK DATABLAD
Protecta® FR Akryl
Generel produktbeskrivelse
Protecta FR Akryl benyttes til at forhindre spredning af lyd,
brand og røg gennem fuger og åbninger i lydklassificerede,
og brandklassificerede vægge samt dæk. Yderligere også
rundt om tekniske gennemføringer.
Protecta FR Akryl hærder når det udsættes for atmosfæriske
klimaer, og danner en robust og varig brandtætning, som
også er lidt elastisk.
FR Akryl bruges med passende bagstop, som stenuld etc.
for at sikre korrekt bredde til dybde forhold, og for at
reducere krympning af fugen ved hærdning.
Minimum dybde og maks bredde på fugerne findes i
montageanvisningen. Når fugen udsættes for brand, vil den
ekspandere ved ca. 180 grader, og effektivt forhindre
gennembrænding i op til 4 timer.

Egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassificeret i alle typer konstruktioner og gennemføringer.
Enkelt at påføre med et flot finish.
Permanent fleksibel op til 12,5 %
Ingen grunding nødvendig for påføring mod de fleste
materialer, se dog montageanvisningen for detaljer.
Enkelte metalrør kræver rustbeskyttelse ved brug af
fugemasser, maling, indstøbning med beton osv. Læs derfor
rørets tekniske datablad før fugning
Passer til de fleste overflader som beton, tegl, leca, stål,
træ, gips, glas, pvc og de fleste ikke porøse overflader.
Hærder hurtigt, klæbe fri indenfor 1 time.
De brandmæssige egenskaber i henhold til test opnås efter,
at fugemassen har hærdet i 1 måned.
Halogenfri.
Minimum 12 måneders holdbarhed før brug.

1)

Stofbetegnelse
TVOC
H2CO
NH3
Kreft-IARC kat.1
AllergiCLIMPAQ

Protecta FR Akryl
Emissionsrate 4 uger Emissionsrate 26 uger
[µg/m2xh]
[µg/m2xh]
0,96
< 0,96
0,00
0,00
0,23
< 0,23
0,00
0,00
0,00
0,00

Tekniske data

Akustiske data (lab-værdier)
Fugedybde
Ensidig fuge 12mm uden bagstop
Ensidig fuge 15mm uden bagstop
Ensidig fuge 25mm uden bagstop
Ensidig fuge 30mm uden bagstop
Ensidig fuge 50mm uden bagstop
Tosidig fuge 12mm uden bagstop
Tosidig fuge 15mm uden bagstop
Tosidig fuge 25mm uden bagstop
Tosidig fuge 30mm uden bagstop
Tosidig fuge 50mm uden bagstop
1)
Tosidig 15mm med bagstop 50mm skum

Emissionsdata

Lydklasse
35 dB
37 dB
41 dB
43 dB
47 dB
42 dB
44 dB
48 dB
50 dB
59 dB
62 dB

Protecta FR Skum – Total tykkelse af fugen bliver 130mm

Varmeisolation

Tilstand
Egenvægt
Flammepunkt
Klæbefri
Filmdannelse
Fuldhærdet
Fleksibilitet

Klar til brug, akrylbaseret fugemasse
1.56 – 1.60
Ingen
Maksimum 75 minutter
Maksimum 25 minutter
3 til 5 dage, afhængig af tykkelse og temperatur
Lav til medium, 12.5%
Mindst 12 måneder ved lagring i uåbnede patroner
Opbevaring
Lagres i temperaturer mellem 5˚C og 30˚C
Kan benyttes mod de fleste materialer, men bør ikke
Kompatibilitet
benyttes i direkte kontakt med bituminøse materialer
Bør ikke benyttes i vedvarende fugtige arealer, eller i
Begrænsninger
fuger med stor bevægelse
Klassifikation Fugemasse ISO 11600-F-12,5P
Farve
Hvid eller grå
Æske med 25 tuber á 310 ml
Pakning
Æske med 10 pølser á 600 ml
310 ml: 64 æsker pr palle, giver 1600 patroner
Paller
600 ml: 77 æsker pr palle, giver 770 pølser

Varmekonduktiviteten i Protecta FR Akryl er testet efter EN
12667 til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

Som en del af vores politik om konstant at forbedre produkterne tages der forbehold
for rettighederne til at ændre eller forandre produktspecifikationerne uden varsel
Produktillustrationerne er kun illustrerende. Al information i dette dokument er kun vejledende,
og siden Protecta A/S ikke har nogen kontrol over selve installationerne eller byggeprojekterne,
så gives der ingen garanti på de færdige brandtætninger, og intet ansvar ved tab eller skade
som følge af brug med de beskrevne produkter i dette dokument.
.
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