
■  Лесен и бърз монтаж
■  Лесно монтиране на допълнителни 

инсталационни съоръжения след монтажа
■  Трайно еластичен материал – поема 

деформации по време на пожар и по-малки 
деформации от конструкцията, при която е 
използван

■  Материал съвместим с повечето повърхности, 
включително бетон, тухли, зидария, стомана, 
дървесина, гипс, стъкло, пластмаса и повечето 
непорести повърхности

■  Може да се използва в неограничена дължина 
върху стените с височини до 1200 mm и при 
подове с ширини до 120 mm

■  Сертифицирано според ETA 18/0928
■  EAD 350454-00-1104

Пожарозащитната обмазка Knauf - FPC е 
предназначена за нанасяне с валяк или чрез 
пръскане директно върху минерални влакна. 
Обмазката изсъхва и създава здраво, 
еластично, бяло покритие на повърхността на 
каменната вата. По време на монтажа на 
плоскостта от минерални влакна, 
втвърдяващото се покритие намалява 
разслояването и повишава стабилността на 
повърхността, като подобрява  прилепването и 
фиксирането.

Огнеустойчивостта на покритието 
възпрепятства разпространението на огъня и 
предпазват минералните влакна от 
проникването му, значително намаляват 
пропускливостта на слоя от минералните 
влакна и предотвратяват преминаването на 
горещи газове, като по този начин ограничават 
повишаването на температурата на 
неизложената на огън страна, както и 
намаляват топлопроводимостта през 
комуникационните съоръжения.

Кнауф пожарозащитна обмазка - FPC e 
пожарозащитна обмазка във вид на спрей, 
която представлява огнеустойчиво 
уплътняващо покритие, разработено да 
подсилва, уплътнява и предпазва от огън 
минерални влакна.
Минералните влакна, покрити с Кнауф 
пожарозащитна обмазка - FPC, са 
предназначени, да предотвратяват 
разпространението на огън и дим през отворите 
на пожарозащитните стени и подове, както и 
през отвори, направени, за монтаж на сградни 
инсталации. Акустичните характеристики на 
системата ще бъдат запазени.
Съхранение
До 12 месеца ако се съхранява в оригиналната 
опаковка в сухи хладни помещения. Избягвайте 
замръзване и екстремни температури. 
Съхранявайте при температури между 5°C и 
30°C
Начин на доставка
Кнауф пожарозащитна обмазка - FPC 
Кофи от 8 литра, артикулен № 651039
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Application guidelines

Измийте материала от кожата докато все 
още е влажен. При контакт на материала с 
очите, веднага промийте с вода.
Потърсете медицинска помощ, ако 
дискомфорта продължи. По-подробна 
информация може да бъде намерена при 
запознаване с Информационния лист за 
безопасност на Кнауф пожарозащитна 
обмазка - FPC.

БезопасностДанни за емисиите (качеството на 
въздуха в помещението): Звукоизолация

FPC е тествана в BM Trada (UKAS-
акредитирана);
в съответствие с EN ISO 10140-2:2010

Кнауф FPC отговаря на изискванията на 
BREEAM според протокол М1 за химични и 
сензорни изследвания на строителните 
материали, публикуван от RTS, версия от 
15.12.2004 г., което е най-добрата възможна 
екологична маркировка за хигиена и здраве 
Eurofins Product Testing, протокол № 392-2014-
00000407В

Описание Звукоизолация

Кнауф FPC 1.0 mm дебелина на 
мокрия слой от двете страни  
върху минимум 50 mm дебела 
каменна вата с минимална плът-
ност 160 kg/m3

Rw 55 dB

Технически данни
Форма Готова за ползване вискозна паста
Система на втвърдяване Чрез загуба на вода
Цвят Бял
Нелепливост Максимално 75 минути
Напълно втвърдена 3 до 5 дни в зависимост от дебелината и температурата
Еластичност Ниска до средна, 12.5%
Относително тегло 1.3 - 1.4 t/m3

pH 8.5 - 9.2
Температура на запалване Няма
Съдържание на твърди частици > 58 %
Температурен диапазон на експлоатация -30°C до +80°C (когато е втвърдено)
Температура на нанасяне +10°C до +30°C
Трайност До 25 години, когато се използва в съответствие с препоръките

Съставка Интензивност на отде-
ляне след 4 седмици

TVOC 0.20 mg/m2h
Формалдехид Не се установява
Амоняк Не се установява
Канцерогенност Не се установява

Основни конструкции
Стените сухо строителство трябва да бъдат с минимална дебелина 100 mm и могат да бъдат със стоманени или дървени щендери* и плоскости по двете 
повърхности - минимум 2 слоя по 12.5 mm. Минималната дебелина на масивните стени трябва да бъде 150 mm и изпълнението да бъде от бетон, газобетон 
или зидария с минимална плътност 650 kg/m3. Минималната дебелина на масивните подове трябва да бъде 150 mm и изпълнението да бъде от газобетон 
или бетон с минимална плътност 650 kg/m3.
* Дървени щендери: никоя част от противопожарното уплътнение не може да бъде по-близо от 100 mm до щендера при което трябва да се осигури минимум 
100 mm изолация с клас по реакция на огън A1 или A2 в съответствие с EN 13501-1 разположена в кухината между противопожарното уплътнение и 
щендера.

Кнауф пожарозащитна обмазка - FPC



Забележка
NB. За пожарозащитните уплътнения направете справка с инструкциите за монтаж на панел Knauf FPC.

Устойчивост на огън – Скрити уплътнения

Конструкция Описание Класификация

Стени изпълнени по системи сухо строителство 
както и масивни стени направени от гипс, 
зидария, порест бетон или стоманобетон

Неограничена ширина 1200 mm уплътнение с високa плътност с двойна 50 mm дебела 
каменна вата с минимална плътност 160 kg/m3 покрита от двете външни страни с 1.0 mm 
дебелина на мокрия слой пожарозащитна обмазка Кнауф FPC

EI 120 (E 120)

Между масивни стени от зидария, порест бетон 
или стоманобетон (фугата) и пространството 
между стените и плочата

Неограничена ширина 1200 mm уплътнение с висока плътност  с единична 60 mm дебела 
каменна вата с минимална плътност 160 kg/m3 покрита от двете страни с 1.0 mm дебели-
на на мокрия слой пожарозащитна обмазка Кнауф FPC

EI 90 (E 240)

Неограничена ширина 1200 mm уплътнение с високa плътност с двойна 60 mm дебела 
каменна вата при минимална плътност 160 kg/m3 покрита  от двете страни с 1.0 mm 
дебелина на мокрия слой пожарозащитна обмазка Кнауф FPC

EI 180 (E 240)

Неограничена ширина 120 mm уплътнение с високa плътност с единична 100 mm дебела 
каменна вата при минимална плътност 35 kg/m3 пресована в процеп на 40% и покрита 
от двете страни с 1.2 mm дебелина на мокрия слой пожарозащитна обмазка Кнауф FPC 
припокрито на 15 mm в повърхността на стената

EI 180 (E 240)

Отвори в масивни подове от леки порести бетони 
или стоманобетон в етажните плочи или прос-
транството между пода и стените

До 2400 mm на 1200 mm уплътнение с единична 60 mm дебела каменна вата с мини-
мална плътност 160 kg/m3 покрита от двете страни с 1.0 mm дебелина на мокрия слой 
пожарозащитна обмазка Кнауф FPC

EI 90 (E 120)

Неограничена дължина с 120 mm широко уплътнение с единична 60 mm дебела каменна 
вата с минимална плътност 160 kg/m3 покрита от двете страни с 1.0 mm дебелина на 
мокрия слой пожарозащитна обмазка Кнауф 

EI 180 (E 240)

Неограничена дължина с 120 mm широко уплътнение с единична 100 mm дебела каменна 
вата с минимална плътност 33 kg/m3 горна повърхност покрита с 1.0 mm дебелина на 
мокрия слой пожарозащитна обмазка Кнауф FPC

EI 180 (E 240)

Инструкции за монтаж
1. Преди да монтирате слоевете от каменна вата, се уверете че повърхностите на всички околни конструкции са почистени от всякакви замърсители, 

прах и смазка. Каменната вата трябва да е суха и здрава, като всички слабо закрепени участъци трябва да бъдат изстъргани с твърда четка преди 
пръскането.

2. Кнауф пожарозащитна обмазка - FPC е на водна основа, така че в случаите, при които защитата от корозия е проблем, при някои метали може да е 
необходима защита между уплътнението и повърхността преди монтажа.

3. Подберете вида на слоевете от каменна вата и конструкцията, подходящи за уплътнението според таблицата за устойчивост на огън. За да 
подсигурите плоскостите от каменна вата с голяма плътност, уплътнете пространството между каменната вата и повърхността на околните 
конструкции от двете страни с а Knauf FPA Acrylic, който ще действа като свързващо вещество.

4. При монтажа на плоскостите от каменна вата в гипсови стени, страната на плоскостите трябва да бъде подравнена /напасната/ с повърхността на 
гипса от двете страни.

5. При поставяне на двоен слой плоскости от каменна вата в зидария или бетонни конструкции, плоскостите трябва да бъдат подравнени /напаснати/  с 
повърхностите на конструкциите от двете страни, за да се увеличи до максимум устойчивостта на огън. Ако това не е възможно, трябва да има 
въздушна междина от най-малко 30 mm между плоскостите.

6. При поставяне на единичен слой плоскости от каменна вата в зидария или бетонни конструкции, той може да бъде разположен от коя да е страна на 
конструкцията или между тях.

7. При стоманобетонни плочи с повдигнат под, пожарозащитния панел се поставя от страната на софита ако стоманобетонната плоча е достатъчно 
дебела. При недостатъчна дебелина на плочата разликата трябва да се компенсира в кухината на повдигнатия под.

8. Нанесете със спрей Кнауф пожарозащитна обмазка - FPC върху каменната вата в съответствие с таблицата за пожароустойчивост. Налягането при 
пръскането ще зависи от вида на използваните помпа и дюза, приблизително 1700 до 2300 psi при накрайник тип от 25 до 35. Нанасяйте покритието 
на равномерни линии с минимално пръскане за постигане равномерна дебелина на слоя и равномерно изсъхване по каменната вата.

9. Изискваната дебелина на влажния филм обикновено се постига, когато повърхността при изсъхване достига задоволително бяло покритие.
10. Прекаленото количество спрей може да увеличи времето за съхнене. Времето за съхнене ще зависи от дебелината на слоя, околната температура и 

влажност и може да бъде намалено, като се използват печки за съхнене и/или вентилатори.
11. Върху Кнауф пожарозащитна обмазка - FPC  могат да се нанасят повечето емулсионни или алкидни (гланцови) бои. 

Посочените строителни и конструктивни свойства и характерната строителна физика на системите на Knauf могат да бъдат постигнати единствено с използването на компонен-

тите на системите на Knauf или други продукти специално препоръчани от Knauf.

Запазваме си правото да правим технически промени. Настоящият вариант е винаги в сила. Нашата гаранция обхваща изключително нашите продукти 

в безупречно състояние. Посочените строителни и структурни свойства и характерната строителна физика на системи Knauf могат да бъдат подсигурени 

единствено при изключителното използване на компонентите на системи Knauf или други продукти, специално препоръчвани от Knauf. Всички количества 

за нанасяне и доставка се базират на емпиричните данни, които не се пренасят лесно до други различаващи се области на приложение. Всички права 

запазени. Всички изменения, препечатки и фотокопия, включително на извлечения, изискват изричното ни разрешение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящият документ губи валидността си, когато бъде заменен с друга версия.
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