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TECHNISCHE FICHE

PERFECTA FIRE STOP
Toepassing
PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS wordt gebruikt voor de bescherming van niet bitumineuze, elastische water-
dichtingsmembranen van het type butyl, EPDM., neopreen...

Productbeschrijving
PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS is een halfvloeibaar bestrijksel dat bestaat in meerdere kleuren. PERFECTA FIRE 
STOP LICHTGRIJS vormt na droging een elastische en brandwerende verflaag met een hoog weerstandsvermo-
gen tegen U.V.-stralen, chemische en vervuilende stoffen.

Karakteristieken en eigenschappen
Aspect  half vloeibaar
Soortelijk gewicht  +/- 1,1
Gehalte aan droge stoffen  +/- 52 %
Type grondstoffen  gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel  solvent
Rekvermogen  > 400 %
Samentrekking na uitrekking  100 %
Brandweerstand  NF P 92 - 507: M1 NBN S 21 - 203: A1
Proefverslagen  Rijksuniversiteit Gent Laboratorium voor Aanwending der  
 Brandstoffen en Warmteoverdracht. PV n° 5714

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
De ondergrond dient de nodige draagkracht te hebben, gezond te zijn, zuiver, droog en ontdaan van twijfelachti-
ge en loszittende lagen.
Werkmethode
PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS wordt aangebracht met de borstel, de rol of het verfpistool.
Waarschuwing
Het product omroeren voor gebruik. Niet gebruiken op waterdichtingsmembranen op basis van teer of bitumen. 
Het aanbrengmateriaal kan gereinigd worden met white spirit. PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS bevat solventen. 
Gelieve de geldende gezondheids-, veiligheids-, en verwijderingsregels te volgen.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag – Afval
Raadpleeg het meest recente en product gebonden veiligheidsinformatieblad, conform de richtlijnen 2001/58/
EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, geba-
seerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroor-
zaakt.

Verbruik/Dosering
250 - 300 gr/m²
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Verpakking
25 kg

Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op 
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden 
vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het 
betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde 
waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag 
uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande. 
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