PALONESTOKYLLÄSTE PUULLE (Bs-1, d0)

INWOOD FIRE B

INWOOD FIRE B
PALOSUOJAKYLLÄSTE PUULLE

INWOOD FIRE B on B-s1,d0-paloluokan kylläste, jolla voidaan

suojata niin uudet kuin vanhatkin puurakenteet. Tavallisimpia
käyttökohteita ovat puulaudat, -levyt, -parrut, -palkit jne. Inwood
Fire B heikentää puun syttymistä ja paloa.

Inwood Fire B on täysin myrkytön – se ei sisällä polybromattuja
difenyylieettereitä eli PBDE-yhdisteitä, se heikennä puun lujuutta
eikä ruostuta metalliosia. Työvälineet voidaan puhdistaa vedellä.
Tuote on saatavana värittömänä tai punertavan sävyisenä.

TYÖOHJEET

Inwood Fire B -palosuojakylläste soveltuu käytettäväksi sisätiloissa, sekä säältä ja suoralta sateelta suojassa olevissa puurakenteissa. Inwood Fire B:llä käsitelty pinta voidaan halutessa pintakäsitellä, esim. lakalla tai maalilla.
Inwood Fire B muodostaa puun pintaan ohuen kalvon. Liekkikosketuksessa kalvo muuttuu kuivavaahdoksi, joka toimii suojakerroksena tulen ja puupinnan välillä.

• Inwood Fire B voidaan levittää siveltimellä, telalla tai
ruiskulla
• Käsiteltävän puun paksuuden on oltava vähintään 25
mm
• Käsittele puupinnat ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa
• Käsittelyn aikana ilman lämpötilan on oltava vähintään
+5 °C, puun kosteuden tulisi olla 18 %. Ilman suhteellinen kosteus ei saisi olla yli 70 %
• Tuote imeytyy puuhun paremmin lämpimässä
• Käytä suojakäsineitä, -laseja ja -vaatetusta
• Levitä 2–4 kerrosta, anna tuotteen kuivua vähintään 6
tuntia levityskertojen välissä
• Puurakenteet voidaan käsitellä myös upottamalla 2–24
tuntia
• Inwood Fire B:n menekki on 300–360 ml/m². Menekki
riippuu puusta, kosteudesta, pinnan huokoisuudesta
jne.
• Puhdista työvälineet runsaalla vedellä heti työn päätyttyä. Puhdista työvälineiden alumiiniset osat erityisen
huolellisesti.

SÄILYTYS JA VARASTOINTI
• Inwood Fire B säilyy ilmatiiviissä astiassa 24 kk. Tuote
ei saa jäätyä.

PALOLUOKKA
Liekkikosketuksessa kalvo muuttuu kuivavaahdoksi, joka toimii suojakerroksena
tulen ja puupinnan välillä.

• B-s1,d0, LVS EN 13501-1+A1:2010 (B: ei täysin palamaton, s1: savunmuodostus erittäin vähäinen, d0: ei palavaia pisaroita tai kappaleita).
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