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ЗАБАВИТЕЛИ НА ГОРЕНЕТО ЗА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Постигане на клас 0 и клас 1 повърхностно разпространение на
пламък според BS 476.

Доказан ефект, независима сертификация от NAMAS –National
Acredotation of Measuremant and Sampling.

Наличен като безцветни и емулсионни лакове или пигментирани
покрития.

Слаба миризма при нанасяне и бързо съхнене

Лесен за нанасяне чрез конвенционалните методи

Идеален за поправка, поддръжка и подобряване качествата на
интериорна дървесина.

Един от  подобрените продукти с марката на Arch Timber Protection,
забавящ горенето.

ОПИСАНИЕ

Гама от водоразтворими набъбващи
покрития, които могат да се нанасят върху
дървесна повърхност по стандартен метод
за повишаване нивото на огнеустойчивост.

Гамата продукти Flamececk  са разработени,
за да се избегнат недостатъците, свързани с
повечето познати традиционни забавители
на горенето, известни с трудности при
нанасянето, отделяне на неприятни
изпарения, износоустойчивост и кратка
издръжливост на покритието.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

• Само за вътрешна употреба.

• За сухи вътрешни дървесни повърхности.

• Може да се нанася върху предварително
лакирани или байцвани повърхности ако
се отсрани старото покритие. Следвай
съветите на Arch Timber Protection.

СТАНДАРТИ

• Независимо тестван от акредитирана
организация NAMAS и когато се нанесе
според инструкциите отговаря на:

• Клас 1 повърхностно
разпространение на пламък
според BS 476, част 7

• Клас 0 по BS 476, част 6 и 7, в
съответствие с Английски
строителни норми Е15

• Тестван от Изпитвателен център
по пожарна и аварийна
безопасност /ИЦПАБ/:

• По БДС  трудногорим, клас В1 

ВИДОВЕ ПРОДУКТИ

• FR101 - Емулсионна боя с висока
покривност в бяло или пастелни тонове.

• FR301 - Бяла гланцова покривна боя,
опция за оцветяване в широка гама от
тонове.

• FR401 and FR201 - Безцветен лак
запазващ естествената красота и
характеристики на иглолисната и
широколистното дървесина, както и на
фурнированите повърхности.

СПЕСИФИКАЦИЯ
……(въведете данни за вида на основата),
която трабва да е защитена според (Клас 1
повърхностно разпространение на пламък
според BS 476, част 7 или Клас 0 по BS 476,
част 6 и 7, в съответствие с Английски
строителни норми Е15) с полагане на
покритие Flamecheck ……(въведете код на
продукта) забавящ горенето, стриктно в
съответствие с препоръките на
производителя.

Спесификацията може да
бъде изтеглена от страницата
на Arch – www.archtp.com
както и от NBS Plus Product Selector –
www.nbsplus.co.uk



Код FR 101 FR 301 FR 401 FR 201

Описание

Цветове

Опаковки

Начин на 

Дебелина на 

Покривност

Време за 
втвърдяване

HEALTH AND SAFETY
• Уверете се, че сте се запознали с подходящия Лист за

Употреба на Продукта преди работа.

• Използвай в добре вентилирани помещения.

• Избягвай „мъглата”, когато шприцваш.

ОСНОВНИ СЪВЕТИ ПРИ УПОТРЕБА
• Преди нанасяне на покритията повърхностите трябва да

бъдат сухи, обезмаслени, без дървесен прах, вакси и други
замърсявания.

• Полираните и водоотблъскващи повърхности изискват
много добро шлайфане и понякога се нуждаят от
запечатване.

• Предварително лакираните повърхности трябва
внимателно да се проверят. Препоръчва се тестово
нанасяне. Отстраняването на съществуващи покрития е
препоръчително.

• Свойствата на Flamecheck забавящи горенето не се влиаят
от дебелината и типа на дървесината.

• Инструкциите за Употреба, съдържащи подробна
информация за употреба са на разположение при
поискване. Arch Timber Protection обновява своята литература когато е необходимо. Моля уверете се,

че имате обновено копие.
Независимо от нашите усилия да осигурим точността и надеждността на информацията
съдържаща се в този документ, Arch Timber Protection не се идентифицира с тази
информация и не поема отговорността при разчитане на тази информация.

Wheldon Road, Castleford,
West Yorkshire, WF10 2JT.
Telephone (01977) 714000  
Fax (01977) 714001  
e-mail advice@archchemicals.com
www.archtp.com

BS EN ISO 14001:2004
Reg No EMS 539413

BS EN ISO 9001:2000
Reg No FM 1636
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FIRE RETARDANT COATINGS FOR TIMBER BASED PRODUCTS

Ювикс Импрегнейшън ЕООД
Изключителен дистрибутор за България
Р-н Гара Искър, ул. „5007”, 1528 София,
България.
Тел/факс: +359 (0) 2 973 2726
Моб: +359 (0) 888 242339
e-mail:bistrishky@abv.bg

Еднокомпонентна
водоразтворима система.
Ниско ниво на аерозоли
(BS 6853). Разпенваща се
емулсионна боя

Бял. Сиви и пастелни
тонове по поръчка

5 литра

Два слоя с четка, валяче
или шприцване

150 µm мокър филм за 1
слой

6.7 м2 за 1 литър, за 1
слой

2 – 3 часа

Двукомпонентна система.
Водоразтворима
разпенваща се основа и
гланцов, сатен или матов
органичен лак.

Бял. Оцветяване в гама
по BS  по поръчка

5 литра за всеки
компонент

Два слоя основа + един
слой лак с четка, валяче
или шприцване.

Основа: 150 µm мокър
филм за 1 слой.
Лак: 50 µm мокър филм

Основа: 6м2 за 1 литър,
за 1 слой.
Лак: 20м2 за 1 литър.

Основа: 2 – 3 часа
Лак: 24 часа

Двукомпонентно,
водоразтворимо,
безцветно набъбващо
покритие. Основа +
активатор. Трябва да се
използва в комбинация с
лак FR 201

Безцветен

Основа + активатор,
общо 4.5 литра

Един или два слоя с
четка, валяче или
шприцване

150 µm мокър филм
общо

6.8 м2 за литър

48 часа

Органичен
защитен лак за
основа FR 401.
Мат, сатен или
гланц.

Безцветен

5 литра

Един слой с четка,
валяче или
шприцване

100 µm мокър
филм 

9.6 м2 за литър

4 часа


