
TERMÉK ADATLAP
Perlifoc®
SZÓRHATÓ TŰZVÉDELMI HABARCS ACÉLHOZ ÉS BETONHOZ

TERMÉKLEÍRÁS
Egykomponensű, perlit, vermikulit és gipsz bázisú,
passzív, szórható tűzvédelmi habarcs gépi
felhordáshoz acél, beton és fa felületekre.

FELHASZNÁLÁS
alkalmazható acél felületre alapozóval▪
alkalmazható betonra többnyire alapozó nélkül▪

Alkalmazási terület az ETA 12/0005 szerint
Teherhordó betonelemek (3. típus)▪
Teherhordó acél elemek (4. típus)▪
Horganyzott acélból készült teherhordó beton és tra-
pézprofilok (5. típus)

▪

Teherhordó fa elemek (7. típus)▪
Épületgépészet (9. típus)▪
Fa és beton tartószerkezetek (10. típus)▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Sokoldalú felhasználás még összetett alakzatok ese-
tén is

▪

Gazdaságos tűzvédelmi rendszer▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
A Perlifoc® a VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen) által jóváhagyott termék. Nyitott profilú
acélszerkezetek következő tűzvédelmi osztályainak
ellenálló tűzvédelmi habarcs, R30, R60, R90, R120 és
R180 (tűzvédelmi tanúsítvány száma: 26617). A ter-
mék alkalmazása a VKF rendelkezése alá tartozik.

▪

Teljesítmény nyilatkozat száma:
0206020003800000031401: CE-jelöléssel ellátva, va-
kolatrendszer termékként tűzvédelmi alkalmazásra
az ETAG 018-1:2006, ETAG 018-3:2006, MSZ EN
13501-1 és MSZ EN 13501-2 szabványok szerint,
a1220. számú bejegyzett szervezet ellenőrzésével.

▪

ETA 12/0005 (2015.02.09.)▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Csomagolás Zsák: 20 kg

Raklap: 56 x 20 kg (1 120 kg)

Megjelenés / Szín Por
Standard színárnyalat: Törtfehér
Egyéb színárnyalatok: kérésre

Eltarthatóság Eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig

Tárolási feltételek +5 °C és +30 °C hőmérséklet közötti helyen, nedvességtől védve tárolandó.

Sűrűség kb. 870 kg/m3 (± 15 %) (feldogozást követően)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Nyomószilárdság Kb.  4 N/mm2
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Keverési arány 9,0 - 10,0 liter víz a 20 kg szárazhabarcshoz

Anyagfelhasználás Kb. 0,87 kg/m2 (szárazhabarcs) / mm rétegvastagságonként

Rétegvastagság R30, R60, R90, R120, R180 acél

Rétegvastagság munkafolyamatonként
Max. 25 - 30 mm

Alkalmazás acél oszlopokhoz és acél gerendákhoz
Réteg- 
vastagság

Maximális U/A-Faktor adott Perlifoc® rétegvastagság ese-
tén a megadott tűzvédelmi időtartamra

mm R30 R60 R90 R120 R180
10 295 90 - - -
15 295 245 85 - -
20 295 295 165 80 -
25 295 295 295 135 -
30 295 295 295 255 75
35 295 295 295 295 110
40 295 295 295 295 160
45 295 295 295 295 260
47 295 295 295 295 295

Alkalmazás betonhoz
A Perlifoc® felhordása után létrejött egyenértékű betonvastagság az MSZ 
EN 13381-3 szabvány C melléklet szerint került meghatározásra és az 'A'
táblázat,  4.6 és A 4.12 pontjai szerint kialakításra.

Vasbeton födém és falszerkezetek, minimális vastagság 120 mm
A Perlifoc® vastagsága 10 mm

30 perc 60 perc 90 perc 120 perc 180 perc 240 perc
30* 15* 13* 12* 11* -

Vasbeton gerenda vagy vasbeton pillér, minimális keresztmetszet 150 x
150 mm
A Perlifoc® vastagsága 9,7 mm

30 perc 60 perc 90 perc 120 perc 180 perc 240 perc
38* 36* 30* - - -

A Perlifoc® vastagsága 22,7 mm

30 perc 60 perc 90 perc 120 perc 180 perc 240 perc
44* 60* 60* 61* 57* 56*

* egyenértékű betonvastagság (mm)

Levegő környezeti hőmérséklete Min. +2 °C, max. +35 °C (a felhordást követő 24 órában is)

Relatív páratartalom Max. 80 % relatív páratartalom

Harmatpont Óvakodjon a páralecsapódástól!
A Perlifoc® Perlifoc®-ra történő alkalmazásakor a harmatpontot nem kell fi-
gyelembe venni. Sokkal inkább javasolt a magas léghőmérséklet és ala-
csony páratartalomra ügyelni a száradás alatt. 

Várakozási idő / Átdolgozhatóság
(munkamenetek között)

A Perlifoc® habarcsot  a Perlifoc® habarcsra
Kb. 24 óra, relatív páratartalomtól és az alapfelület- illetve levegő hőmér-
sékletétől függően (esőtől védve)

Végső száradási idő
Kb. 25 nap, hőmérséklettől és rétegvastagságtól függően
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FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület (acél, beton, fa) legyen tiszta, száraz és
portól, olajtól, zsírtól, rosszul tapadó vagy összeférhe-
tetlen régi bevonatoktól, illetve egyéb szennyeződé-
sektől mentes.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Acélfelületek alapozása
Korróziógátló alapozók teherhordó acélszerkezetek-
hez (4. típus):

Alkid alapozók▪
Kétkomponensű epoxi alapozók▪
Cinkben gazdag epoxi alapozók▪
Cink-szilikát alapozók▪
Tüzihorganyzott acél▪

KEVERÉS

Kb. 3 perc
Vízhozzáadás nem megengedhető!

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas eszköz a feldolgozáshoz
Putzmeister MP 25

A gép paraméterei
Üzemi nyomás: 450 - 550 liter/óra
Légnyomás: +3 kg
Tömlő átmérő: 50 mm
Tömlő hossza: Max. 20 m
Fúvóka/szórófej mérete: 14 mm

KORLÁTOZÁSOK
Ezt a terméket kizárólag azok a szakmai felhasználók
alkalmazhatják, akik rendelkeznek a Perlifoc®
tűzvédelmi habarcs feldolgozásához szükséges ismere-
tekkel és a megfelelő alkalmazási korlátozásokkal kap-
csolatos ismeretekkel. Az általános építőipari
szabályokat be kell tartani.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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