PREFICON ROCK
TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTSPECIFICATIES
MATERIAAL

Geperste hoge densiteit steenwolplaat

AFMETINGEN (LXBXD)

1200 x 600 x 50 mm

KLEUR, AFWERKING

Aan twee zijden voorzien van Preficon Coat

BRANDWEERSTAND

Tot 120 minuten, afhankelijk van toepassing en configuratie

GETEST

Voor doorvoeringen volgens NEN-EN 1366-3

GEBRUIKSCATEGORIE

Intern gebruik

EUROKLASSE

A1 (onbrandbaar)

VERWERKINGSCONDITIES

Tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 70% RV

VERPAKKING

Per stuk verpakt in plastic; 80 platen per pallet

OPSLAG

Droog opslaan, tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 70% RV, condensatie voorkomen

HOUDBAARHEID

Onbepaalde tijd, mits opgeslagen volgens instructies

ACTIVERINGSTEMPERATUUR

Niet van toepassing

VLAMPUNT

Niet van toepassing

DENSITEIT

Ca. 150 kg/m3

EMISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN

Geen (non-formaldehyde, non-asbestos)

WWW.PREFICON.COM

RD50

BRANDWERENDE STEENWOLPLAAT

TOEPASSING
Preficon Rock is een steenwolplaat met een densiteit van ongeveer 150 kg/m³, aan beide zijden voorzien van brandwerende coating
Preficon Coat. Preficon Rock is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van sparingen, al of niet rondom doorvoeringen, in wanden
en vloeren. Preficon Rock is geschikt voor intern gebruik en heeft een aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de
situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor detailleringen.

VERWERKING

VGM

VOORBEHANDELING

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De bouwkundige sparing moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Eventuele losse delen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUCTIE

Met stanley mes of handzaag op maat gemaakte Preficon Rock
voorzien van Preficon Coat op zijkanten (zie ook de gebruiks
instructies van Preficon Coat) en deze vervolgens aanbrengen in de
sparing. Kader rondom sparing en aansluitnaden tussen Preficon
Rock en constructie afwerken met Preficon Coat. Kleine resterende
openingen afwerken met Preficon Mastic of Preficon Seal A.
Raadpleeg www.preficon.com voor aanvullende documentatie.

Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen. Gebruik van
stofmasker bij verwerking aanbevolen. Raadpleeg www.preficon.com
voor eventuele aanvullende details.

MILIEU

Reststukken Preficon Rock indien mogelijk ontdoen van brand
werende coating en bij voorkeur gescheiden inleveren. Overige
resten afvoeren als restafval.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Opslag op vlakke ondergrond op een droge, schone en bij voorkeur
koele en donkere locatie. Onbeperkt houdbaar mits opgeslagen
volgend instructies.
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