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7-6 dichtingsband

soepel zwellend  
afdichtingsschuim

JOINTAFEU

JOINTAFEU hoogte breedte voegopening breedte streng karton code
20 48 30 16-24* 2 ml 80 ml 437400
30 55 43 24-36 2 ml 46 ml 437402
40 74 61 32-48 2 ml 24 ml 437404
60 90 83 48-72 2 ml 10 ml 437406

* JOINTAFEU 20 onderging een rekbaarheid van 20% (of een verspreiding van 4 mm) vóór de test,  
en heeft hetzelfde resultaat verkregen zonder verplaatsing tijdens de brandproef. 

 �brandwering 4 uur , gasdicht en hete rook, thermisch isolerend gedurende 4 u (EI 240).
 �getest volgens EN 1366-3 (volgens het decreet van 22 maart 2004):
 �certificering testen n° RS08-029 van 03 juni 2008 geleverd door CSTB.
 �klassement EI 240 (Brand 4h).
 �mechanische weerstand (sterkte) getest door IFP, meer dan 15000 cycli compressie / decompressie.
 �buitengewoon duurzaam.
 �past zich aan de bewegingen van het gebouw, type: seismisch, gevel, uitzetting van -20 tot 60°C.
 �gemakkelijke plaatsing en handmatig, zonder gereedschap, gevolg: geen lijm of mastiek nodig, dus eveneens economisch en werkbesparend
 �weerstand tegen koolwaterstoffen (geschikt voor parkings) getest door het IFP
 �gegarandeerd zonder halogeen derivaten.
 �toepassing:

 � behandeling van de voegen en van de scheiding tussen de betonplaat of panelen.
 � de afdichting kan worden geplaatst boven, midden of onder betonplaat (zie certificaat van klassement voor meer informatie).

soepel zwellend
afdichtingsschuim

MOUSSAFEU

inhoud rendement brand
w
eerstand karton code

400 ml 1 patroon (± 5L) El 120 mn* 12 344597
(*) volgens de nieuwe Europese regelgeving (decreet van 22 maart 2004)

 �MOUSSAFEU is een bi-componentieel opzwellend schuim
 �MOUSSAFEU is een ideale oplossing voor het opvullen van kleine of gemiddelde openingen
 �weerstaat een brand van 2u (EI 120 volgens de nieuwe Europese Reglementering)
 �getest volgens EN 1366-3 (volgens het decreet van 22 maart 2004):  
PV CTICM 04-F-284 D741 - PV CTICM 05-F-112 - PV CTICM 05-V+22
 �loopt niet uit en kan worden gebruikt met en zonder een lichte bekisting
 �klaar voor gebruik, gemakkelijk te plaatsen en ultra korte droogtijd
 �gegarandeerd zonder halogeen derivaten
 �zeer hoog uitzettingspercentage (ongeveer 12 keer het originele volume in vrije uitzetting ± 5 liters)
 �gemakkelijk te doorboren voor nieuwe kabelopeningen
 �mogelijkheid om te werken in moeilijk bereikbare plaatsen
 �bewaartijd: 12 maanden te tellen vanaf productiedatum (bij temp. van 5°C tot 20°C)
 �stockage tussen 5 en 30°C in de originele verpakking
 �toepassing:

 � afdichtingen van buizen - kabelgoten - combidoorvoeringen - openingen tot 500 x 300 mm in beton 
 �pistool MOUSSAFEU: zie pagina 07-21

Patroon 2 componenten schuim - 2 u brandwering - patroon van 400 ml

Voegband - 4 U brandwering - topprestaties


