Противпожарни малтер
КЕДР-МЕТ С01

КЕДР-МЕТ С01
Структурна заштита од пожара за челичне конструкције на
бази воде
 КЕДР-МЕТ-С01 - лагана мешавина малтера на бази
експандираних вермикулитних минерала, цемента и
полимера;
 КЕДР-МЕТ-С01 - користи се за заштиту од пожара
металних конструкција и разних врста објеката;
 КЕДР-МЕТ-С01 - комплекс додатака за модификацију и
ојачавање (aрмирање) који омогућава добијање
јединствених техничких и радних карактеристика;
 КЕДР-МЕТ-С01 задржава своје радне карактеристике
на температурама од -50 ° С до + 60 ° С и влажности
ваздуха до 80%;
 КЕДР-МЕТ-С01 обезбеђује отпорност на пожар
челичних конструкција у распону од 45 до 240 минута.

КЕДР-МЕТ С01
Кључне предности
 Eколошки чист материјал;
 Минимално оптерећење конструкције због лакоће
премаза-материјала;
 Ниска специфична цена код достизања максималних
параметара заштите од пожара;
 До дебљине 30 мм није потребна монтажа металне
мреже;
 Једноставност наношења, не захтева постављање оплате
и додатну површинску обраду;
 Способност заштите челичних конструкција сложених
конфигурација у широком распону датих дебљина и
ограничења отпорности на пожар;
 Високи показатељи адхезије (пријањања) за заштићене
челичне површине и отпорност на пуцање

КЕДР-МЕТ С01
Техничке карактеристике
Боја
Густина суве смеше (20ºС), гр/см³
Влажност, максимално, %

Сива
250 ± 25
1

Температура при наношењу, ºС

од +5 до +30

Радни век заштите од пожара, година

најмање 25

Максимална дебљина слоја у 1
пролазу, мм

Потрошња суве смеше, кг/мм/м²
Време потребо за потпуно
отврдњавање премаза, дана

20

0,33
20-30

КЕДР-МЕТ С01
Технологија наношења
- Да бисте повећали адхезију (пријањање) слојева преко 10 мм,
нанесите основни премаз ВД-АК-04 Contact;
- Мешање се врши у мешалицама са лопатицама (бетонским
мешалицама);
- Мешајте раствор ручним миксером док не постане хомоген и
пластичан;
- За наношење користите машине за малтерисање као што су SB-150А,
150B-CО, CО-154, RS 1-001 или сличне;
- Температура ваздуха у средини не сме да буде нижа од + 5 ° С и не
виша од + 30 ° С, влажност ваздуха не мања од 50%;
- Први aдхезиони (пријањајући) слој се наноси у дебљини од 8-10 мм;
- Препоручено време сушења међу слојевима је најмање 12 сати;
- Максимална дебљина слоја за 1 пролаз износи максимално 20 мм;
- Потпуно отврдњавање премаза у зависности од услова износи 20-30
дана.

КЕДР-МЕТ С01
Ефикасност ватроотпорности (заштите од пожара)
Сертификовано према ГОСТ Р53295-2009 са рев. No 1
Ефикасност
ватроотпорности R, мин

45

60

90

120

120*

150

180

240

Дата дебљина метала, мм

2,5

3,4

2,5

4,1

3,4

3,4

5,8

10,8

Дебљина премаза КЕДРМЕТ С01, мм

8

8

15

15

29

28

28

30

2,64

2,64

4,95

4,95

9,57

9,24

9,24

9,9

Теоретска потрошња
КЕДР-МЕТ С01, кг/м²

* На режиму угљоводоничних пожара по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

Референце

Павлодарско петрохемијско постројење

ОРЦ Нордмолл, Новосибирск

Аргајашка Термоелектрана, Чељбинска
област
ITC Innovation Technology Centre d.o.o.
Vojni put 165C/II Zemun, Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 37 73 981; Fax: +381 11 37 73 905
eMail: office@itc.org.rs; Web: www.itc.org.rs

Машиноско постројење, Јекатеринбург

Рафинерија нафте Панчево, Србија

