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Wymogi prawa budowlanego określają strefy pożarowe w budynkach.
Na pograniczu stref (stropy oraz ściany) dla instalacji rur, kabli lub wentylacji należy
stosować zabezpieczenia zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową między
strefami pożarowymi. Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej znajdują
zastosowanie w tych miejscach.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji,
sprzedaży oraz dzieleniu się wiedzą z zakresu systemów biernej ochrony
przeciwpożarowej.

Służymy wsparciem w przygotowywaniu standardowych oraz nietypowych
zabezpieczeń ppoż.

Nasz zespół wyszkolonych Doradców Technicznych działa na terenie całego kraju.

Aktualne dokumenty ETA, DWU, CSWU oraz Karty Techniczne są dostępne na
www.alfaseal.pl

Katalog tematyczny



INTU FR GUARD
Impregnat ogniochronny
Przeznaczony do przeciwogniowego
zabezpieczenia tkanin, dekoracji
i odzieży.
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PERLIWOOL
Ogniochronna zaprawa
natryskowa
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji
stalowych, płaskich stalowo-betonowych
płyt zespolonych oraz elementów
betonowych.

PROMILL IGNIFUGO
Zaprawa ogniochronna
do konstrukcji stalowych
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji
stalowych (belek, słupów, profili;
dwuteowniki, ceowniki, profile zamknięte),
płaskich stalowo-betonowych płyt
zespolonych oraz elementów
betonowych.

EXPANDER FR
Lakier ogniochronny
do drewna
Ogniochronne zabezpieczenie
elementów budowlanych z drewna
i materiałów drewnopochodnych
(płyt wiórowych, sklejki, płyt OSB, itp.).

CHARFLAME
Farba ogniochronna do stali

Przeznaczona do zabezpieczenia
ogniochronnego wewnętrznych
konstrukcji stalowych z profili otwartych
i zamkniętych, słupów i belek.
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Farba CHARFLAME charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem schnięcia, co pozwala na jej
stosowanie zarówno na terenie malarni jak i na budowie. Po aplikacji i utwardzeniu tworzy gładką
elastyczną powłokę, odporną na wibracje i odkształcenia.

Farba ogniochronna do stali

Opis produktu

• do ogniochronnego zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych
• klasa reakcji na ogień: B-s1, dO
• po zastosowaniu lakieru wyrób pozostaje niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem

ognia oraz nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku

Lakier ogniochronny do drewna

Opis produktu

Typ Art. nr
25 kg SOFL01

Zgodność

Dostępność

Klasyfikacja ogniowa

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0146
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1219-CPR- 0097
Atest higieniczny: 364/322/389/2015

R-15, R-30, R-60 i R-90 dla belek i słupów o profilu otwartym oraz R-30 dla profili zamkniętych.

Sposób montażu
1. Lakier dokładnie wymieszać przed użyciem. Preparat gotowy do użytku – nie rozcieńczać!
2. Podłoże oczyścić, odtłuścić i odpylić z kurzu. Usunąć stare powłoki z farb i lakierów.
3. Lakier EXPANDER FR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna i materiałów drewnopochodnych

o wilgotności względnej nieprzekraczającej 20%.
4. Lakier nanosić jedno lub dwukrotnie w ilości całkowitej co najmniej 350 kg/m². Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest

uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. W temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50% drugą warstwę można
nakładać po 8 godzinach. Po naniesieniu ostatniej warstwy wyrobu EXPANDER FR i całkowitym wyschnięciu (nie krócej niż 24h),
powierzchnie pokryć jednokrotnie lakierem nitrocelulozowym w ilości 110 g/m² zgodnie z instrukcją stosowania.

5. Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
6. Stan techniczny powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku uszkodzeń należy uzupełnić ubytki.

Zastosowanie
EXPANDER FR jest zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Jest barwy mlecznej.
Po naniesieniu na podłoże i wyschnięciu, tworzy przezroczystą, bezbarwną powłokę. Pod wpływem działania wysokiej temperatury
powłoka pęcznieje, tworząc spienioną warstwę izolacyjną. Powłoka z wyrobu EXPANDER FR po wyschnięciu, powinna być pokrywana
lakierem nitrocelulozowym CAPON, który jest ogólnodostępny w marketach budowlanych.

Zgodność Dostępność
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1/2018
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 004-UWB-021
Atest higieniczny

Typ Art. nr
plastikowe wiadro 6 kg SODD01

Transport i przechowywanie
Lakier przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10 – 30°C. Produkt należy transportować w sposób
zabezpieczający opakowania przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w transporcie drogowym.

Zastosowanie
Farba CHARFLAME jest jednoskładnikową wodorozcieńczalną powłoką ognioochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowanych
(APEO), przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego do klasy R 15 - R 90 wewnętrznych konstrukcji stalowych z profili otwartych
i zamkniętych.

EXPANDER FR

CHARFLAME
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Sposób montażu
Zaprawę PROMILL IGNIFUGO aplikować za pomocą mechanicznych urządzeń do natrysku, wyposażonych w automatyczny mieszalnik.
Dzięki automatycznemu mieszaniu zaprawa posiada stałą i jednorodną jakość. W celu uzyskania jednolitego wykończenia należy
stosować dysze o średnicy od 10 do 12 mm. Zaprawa może być nakładana ręcznie za pomocą standardowych narzędzi murarskich,
tam gdzie natrysk nie jest możliwy, dla wygładzenia powierzchni lub w przypadku nakładania niewielkich ilości. Zalecana ilość wody
zarobowej 15 L (± 2 L) / worek (20 kg), współczynnik w/c 0,75 ÷ 0,85. Powierzchnia do zabezpieczenia musi być wolna od kurzy, rdzy,
oraz odtłuszczona. Nie jest konieczne, choć wskazane jest nakładanie podkładu. Ostateczne wykończenie jest szorstkie. W razie
potrzeby można je wygładzić za pomocą kielni. Zaleca się stosowanie metalowych siatek przy grubości zaprawy powyżej 60 mm
oraz w przypadku narażenia elementu na wibracje.

Sposób montażu
• Farba CHARFLAME nakładana może być na podłoże zabezpieczone antykorozyjnie dowolną uzgodnioną farbą epoksydową lub alkidową.
• Warstwa nawierzchniowa (wykańczająca) może być wykonana z dowolnej uzgodnionej farby poliuretanowej lub akrylowej.
• Farba CHARFLAME dostarczana jest w formie gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją starannie wymieszać mechanicznie.
• Nie stosować w temperaturze niższej niż 5°C oraz przy wilgotności względnej przekraczającej 85%. Przed aplikacją należy upewnić się,

że podłoże jest zagruntowane, suche i czyste.
Przygotowanie powierzchni: Powlekana stal musi być czysta, sucha i wolna od smaru, oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogą
uniemożliwić prawidłową przyczepność powłoki CHARFLAME do gruntu.
Grunty: Grunt antykorozyjny określony w aprobacie ETA powinen być nakładany zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli stosowany
jest grunt cynkowy, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych soli cynku na chronionej powierzchni. Wszelkie sole cynku należy całkowicie
usunąć przed nałożeniem powłoki CHARFLAME.

Właściwości techniczne
Kolor biały, matowy

Zawartość części stałych 71% ± 2%
Ciężar właściwy 1,40 ± 0,05 kg/l

Zalecana grubość pojedynczej suchej powłoki 350-550 µm, w zależności od metody nakładania
Możliwość aplikacji zarówno hydrodynamicznie jak i metodami ręcznymi (pędzel, wałek)

Teoretyczne zużycie 1 m² 1 m²/l przy grubości powłoki 696 µm lub 1 m²/kg przy 497 µm

Bez LZO dyrektywa w sprawie emisji pochodzących z rozpuszczalników
(dyrektywa Rady 1999/13/WE)

Temperatura zapłonu >100°C
Do rozcieńczania i mycia narzędzi stosuje się wyłącznie wodę

Opakowanie handlowe wiadro 25 kg netto

Okres trwałości wyrobu w zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy od jego daty produkcji w zależności od warunków
przechowywania. Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 5 - 35°C.

Transport i przechowywanie

Zaprawa ogniochronna do konstrukcji stalowych

Zaprawa ogniochronna PROMILL IGNIFUGO do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, płaskich
stalowo-betonowych płyt zespolonych oraz elementów betonowych. Zaprawa opracowana z użyciem
spoiw hydraulicznych, lekkich kruszyw z perlitu, wermikulitu i specjalnego preparatu. Nie zawiera toksycznych
lub szkodliwych substancji, po podgrzaniu emituje tylko parę wodną. Celem jest utrzymanie odporności
ogniowej i nośności konstrukcji stalowej do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku.

Opis produktu

Zgodność Dostępność
Europejska Ocena Techniczna: ETA-13/0098
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0063 Typ Art. nr

20 kg SOYM0001

Klasyfikacja ogniowa
Wskaźnik masywności [m-1] R (dla 650ºC)

≤ 65 ÷ 300 120
≤ 65 ÷ 230 180
≤ 65 ÷ 95 240

Zastosowanie
Zaprawę ogniochronną PROMILL IGNIFUGO stosuje się do zabezpieczenia:
• konstrukcji stalowych (belek, słupów, profili; dwuteowniki, ceowniki, profile zamknięte) dla temperatury krytycznej od 350ºC i 650ºC
• płaskich stalowo-betonowych płyt zespolonych oraz elementów betonowych
Pasywna ochrona konstrukcji metalowych w przypadku pożaru ma na celu uniknięcie zmiany właściwości metalowych konstrukcji
budynków z powodu wytworzonych wysokich temperatur.W ten sposób zapobiega utracie właściwości mechanicznych, które powodują
deformację belek i struktur metalowych.

PROMILL IGNIFUGO
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Przygotowanie do impregnacji:
INTU FR GUARD PŁYN - jest gotowym do użycia preparatem zawierającym związki fosforu i amonu oraz środki powierzchniowo-czynne
ułatwiające zwilżanie impregnowanych tkanin. Prace należy wykonywać w zakresie temperatur: 15-30°C.
INTU FR GUARD GRANULAT - preparat należy wsypywać stopniowo do podgrzanej wody do ok. 50°C w proporcji 1 kg impregnatu na 4 litry
wody - ciągle mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia się granulatu. Roztwór należy sporządzić na kilka godzin przed użyciem.
Impregnacja:
• Metoda kąpieli - rozwiniętą tkaninę należy zanurzyć w impregnacie na okres 5 minut. Po wyjęciu tkaninę można lekko odsączyć

w celu usunięcia nadmiaru impregnatu i następnie wysuszyć. Nie można impregnować materiałów zwiniętych w bele.
• Metoda natrysku lub smarowania - tkaniny, których nie można moczyć (dywany, wykładziny, chodniki, mchy ozdobne) impregnuje

się przez natrysk lub smarowanie tkaniny do całkowitego nawilżenia.
Suszenie tkanin po impregnacji: Impregnowane tkaniny należy suszyć w temperaturze pokojowej. Proces można przyśpieszyć przez
podwyższenie temperatury do max. 50° C.
Czyszczenie tkanin po impregnacji: Po wypraniu lub namoczeniu tkaninę należy ponownie zaimpregnować (impregnat jest wymywalny).

Sposób aplikacji

Normy zużycia: ilość zużytego impregnatu na jednostkę powierzchni tkaniny zależy od apretury i chłonności materiału.
Orientacyjne zużycie impregnatu: 1 L na 5-10 m²

Zużycie

Rodzaj tkaniny Orientacyjne zużycie g/m²
Wełniana 100 ÷ 140

Bawełniana 50 ÷ 60
Poliamid 15 ÷ 30
Poliester 10 ÷ 40

Mech 150 ÷ 170

Właściwości techniczne
Kolor biały

Gęstość 540 kg/m²
Wydajność 6,5-7,0 kg/m², przy grubości warstwy 1 cm

Klasa reakcji na ogień A1
Rozmiar ziarna < 50%, 0,2 mm

Wytrzymałość na ściskanie 2 N/mm²
Urabialność do 3 godzin

Uwaga: Czas użytkowania i urabialność mogą się różnić w zależności od proporcji wody / zaprawy, temperatury, PH wody, rodzaju
podłoża, prędkości i czasu mieszania.

Transport i przechowywanie
Produkt pakowany w 3-warstwowe worki 20 kg ±5%, dwie warstwy papierowe i jedna warstwa z tworzywa sztucznego.
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych. Chronić przed wilgocią.

Impregnat przeznaczony jest do przeciwogniowego zabezpieczenia tkanin, dekoracji i odzieży
nienarażonych na zmoczenie. Produkt nadaje tkaninom bawełnianym, wełnianym, poliestrowym,
polipropylenowym oraz mchom dekoracyjnym cechę niezapalności. INTU FR GUARD ma postać
granulatu proszkowego barwy białoszarej. Impregnat stosuje się w postaci roztworu wodnego.
Zawiera związki fosforu i amonu oraz środki powierzchniowo-czynne ułatwiające zwilżanie
impregnowanych tkanin.

Impregnat ogniochronny

Opis produktu

Zastosowanie
• szkoły, przedszkola
• budynki administracji publicznej
• budynki mieszkalne, firmy
• teatry, kina, hotele
• centra kongresowe
• centra handlowe oraz wiele innych obiektów, które wymagają skutecznej ochrony przed ogniem

Zgodność Dostępność
Klasyfikacja ogniowa 01928/18/Z00NZP
Klasyfikacja ogniowa 02957/19/Z00NZP

Produkt Art. nr
płyn; butelka ze spryskiwaczem 500 ml A000171

płyn; plastikowy kanister 5 l A000197
granulat; plastikowe wiadro 0,8 kg A000071
granulat; plastikowe wiadro 6,4 kg A000072

Transport i przechowywanie
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

INTU FR GUARD
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Ogniochronna zaprawa natryskowa

PERLIWOOL to sucha zaprawa natryskowa, wykonana z perlitu, wełny mineralnej oraz suchych
i nieorganicznych spoiw. Jego innowacyjna formuła zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne,
termoodporne i akustyczne. Jest szczególnie odpowiednia do ochrony przeciwpożarowej i izolacji
termicznej, a także pochłaniania dźwięku i izolacji. Zaprawa PERLIWOOL nie zawiera gipsu ani wapnia.
Nie zawiera także żadnych toksycznych składników ani patogenów oraz nie zawiera azbestu.
Po nałożeniu, zaprawa PERLIWOOL ma szorstkie wykończenie oraz monolityczną teksturę. Ze względu
na swój skład tworzy ciągłą, elastyczną oraz bezspoinową warstwę. Możliwe jest uzyskanie
wykończenia poprzez wygładzenie za pomocą kielni, pacy.

Opis produktu

Zastosowanie
PERLIWOOL przeznaczony jest do powlekania elementów konstrukcyjnych i elementów konstrukcyjnych budynków w celu ich ochrony
w przypadku pożaru, w celu utrzymania stabilności i odporności tych elementów do czasu ugaszenia pożaru i / lub ewakuacji budynku.

Zaprawę ogniochronną PERLIWOOL stosuję się do zabezpieczenia:
• konstrukcji stalowych (belek, słupów) dla temperatury krytycznej od 350ºC i 550ºC
• konstrukcji betonowych (ściany, stropy, słupy, belki)

Zgodność Dostępność
Europejska Ocena Techniczna: ETA-18/0456
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1220-CPR-1805
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP 500025-01-005
Certyfikat LEED - PERLIWOOL posiada zieloną kartę techniczną LEED
wydaną przez Green Building Council of Spain.

Typ Art. nr
W (Kolor biały) 25 kg worek A000166
G (Kolor szary) 25 kg worek A000167

Klasyfikacja ogniowa
Konstrukcja Klasyfikacja

Stalowa maks. R180
Betonowa maks. R240

Właściwości techniczne
Kolor Szaro-biały / zielonkawo-szary

Gęstość 300 kg/m³ ±15%

Wydajność 3,0 kg/m², przy gr. warstwy 1cm

Klasa reakcji na ogień A1

Temperatura aplikacji od 3 °C do 30 °C

Wytrzymałość na ściskanie 0,4 N/mm²

Przewodność cieplna 0,071 W/mK

Wartość pH 12

Absorpcja akustyczna
wg UNE-EN ISO 354

αw = 0,80 dla gr. 35 mm
αw = 1,00 dla gr. 54 mm

Absorpcja akustyczna
wg ASTM C423-09a

NRC = 0,90 dla gr. 30 mm
NRC = 1,00 dla gr. 50 mm

Sposób montażu
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia musi być sucha i wolna od tłuszczu, kurzu i brudu. Gdy powierzchnia nie zapewnia wystarczającej gwarancji
przyczepności, przed natryskiwaniem należy umieścić np. siatkę.
Siatka:
Nie jest wymagana siatka. Zastosowanie siatki zalecane jest w przypadku belek szerszych niż 500 mm, oraz przy nie wystraczającej
przyczepności.
Natrysk:
Zalecane jest ciśnienie robocze 3 bar w pompie natryskowej. Aplikować na oczyszczoną powierzchnię aż do uzyskania dokładnej
grubości. Należy nakładać w warstwach o grubości 10 do 15 mm, do maksymalnej grubości 50 mm na warstwę.
Wykończenie:
Zaprawa szorstka. Jeśli to konieczne, może być wygładzona.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych. Chronić przed wilgocią. v2.2

Transport i przechowywanie

PERLIWOOL
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