Противпожарни премаз
«КЕДР-СТЭ»

КЕДР-СТЭ
Ватроотпорни двокомпонентни премаз на бази епоксида за
челичне конструкције
• Премаз КЕДР-СТЭ користи се за заштиту од пожара
челичних конструкција, цевовода и резервоара у
предузећима нафтне, гасне, петрохемијске и
енергетске индустрије, као и у предузећима
морског регистра.
• Премаз се наноси са унутрашње и спољашње
стране просторија свих врста зграда на
температурама од -60 °С до +60 °С и при релативној
влажности ваздуха до 100%.

КЕДР-СТЭ
Кључне предности
 Заштита од корозије и угљоводоничних пожара ;
 Премаз отпоран на мраз, применљив на kрајњем северу;
 Применљиво у сеизмички активним подручјима (до 9
степени према СП 14.1333.0);
 Отврдли премаз је еколошки чист, не емитује штетне
материје приликом загревања;
 Отпоран на све врсте атмосферских утицаја и агресивних
средина;
 Гарантни рок чувања - 24 месеца;
 Могућност транспортовања на ниским температурама;
 Радни век – најмање 30 година.

КЕДР-СТЭ
Техничке карактеристике
Боја

Сива

Густина премаза (20ºС), г/см³

1,30±0,30

Суви остатак, %

95-100

Температура обраде, ºС

од +5 до +50

Радни век заштите од пожара, година

најмање 30

Услови чувања и транспортовања, °С

од -50 до +60

Укупни садржај неиспарљивих
материја, %
Температура обраде, ºС

≥ 95

од +5 до +50

КЕДР-СТЭ
Tехнологија наношења
• Пре наношења, помешајте компоненте 1 и 2 у односу
масе 20: 1,4. После мешања, смеша се може користити у
току од 1,5 сата;
• Наноси се распршивањем без ваздуха, могуће је
наношење шпатлом;
• Температура ваздуха при наношењу од +5°С до +50°С,
релативна влажност ваздуха максимално 85%;
• Просечно време сушења између слојева 4-6 сати,
потпуно отврдњавање 2-4 дана*;
• Користити средства личне заштите. У случају додира са
очима или кожом, испрати текућом водом.
*у условима слободне размене ваздуха и температури од плус 20 ºС до
плус 25 ºС.

КЕДР-СТЭ
Ефикасност ватроотпорности
Сертификовано према ГОСТ Р53295 са рев. 1
Ватроотпорна ефикасност R, мин

45

60

90

90

120

*120

Наведена дебљина метала, мм

3,4

4,1

3,4

7,4

4,1

8,5

Дебљина премаза КЕДР-СТЭ, мм

4,40

4,40

8,10

3,10

10,20

10,8

Теоретска потрошња КЕДР-СТЭ, кг/м²

5,28

5,28

9,72

3,72

12,24

11,9

* Режим угљоводоничног пожара по СТО 17/09 УВР МН-2016.
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