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Karta techniczna

Den Braven East Sp. z o.o.
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo

Opis produktu
Den Braven Pyropol to jednoskładnikowy neutralny silikonowy kit
uszczelniający do trwale elastycznych uszczelnień połączeń pomiędzy
materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi w
systemach ochrony przeciwpożarowej

Korzyści
• Tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę

• Neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji)

• Odporny na wodę i czynniki atmosferyczne

• Wygodny w formowaniu i wygładzaniu

• Wbudowany w szczelinę, pod wpływem ognia i wysokiej
temperatury lekko powiększa swoją objętość, szczelniej wypełniając
przestrzeń pomiędzy uszczelnianymi materiałami budowlanymi czy
elementami wykończeniowymi

Zastosowania
Uszczelnianie wewnątrz budynków nieruchomych szczelin pionowych w 
przegrodach budowlanych (pomiędzy powierzchniami z cegły 
ceramicznej, zaprawy mineralnej, płyt g-k, betonu, betonu 
komórkowego). Pionowe złącza liniowe w pionowych elementach 
budynków zostały sklasyfikowane wg normy PN-EN 13501-2:2008 w 
klasie odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (zgodnie ze 
szczegółowymi rozwiązaniami opisanymi w aprobacie), przy czym 
szerokość uszczelnianej szczeliny (13 do 40 mm) zależy od rodzaju 
wypełnienia szczeliny oraz grubości ściany w danej klasie odporności 
ogniowej (przestrzeń pomiędzy elementami powinna być wypełniona 
wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m³, pianką

poliuretanową Purfoam Fire B1 DBS-9802 PUR / Gunfoam Fire B1
DBS-9802 NBS bądź sznurem dylatacyjnym Φ 15 lub Φ 40 i zamknięta
po obu stronach przegrody warstwą z kitu silikonowego PYROPOL
SILIKON FIRE).

Wskazówki użytkowania
Głębokość spoiny powinna być zawsze w odpowiedniej proporcji do jej
szerokości. Generalnie stosunek głębokości spoiny do jej szerokości
(przy szerokości szczeliny do 10 mm) powinien być 1:1, przy czym
szerokość i głębokość szczeliny powinna wynosić co najmniej 5 mm.
Dla szczelin o szerokości większej niż 10 mm, stosunek ten wynosić
powinien 1:2, przy czym minimalna głębokość wynosi co najmniej 10
mm a maksymalna 15 mm.

Dane techniczne

100% Moduł 0,4 MPa

Szybkość wyciskania 100 g/min przy 3
mm / 4 bar

Temperatura aplikacji +5°C do +40°C

Baza Neutralny alkoxy

Czas utwardzania 2 mm/24 h

Gęstość 1,40 g/ml

Wydłużenie przy zerwaniu 750%

Ściekanie ISO 7390 < 2 mm

Odporność na mróz w transporcie Do -15°C

Shore-A twardość DIN 53505 24 Shore A

Skurcz < 5%

Tworzenie się naskórka 25 minut przy
23°C / 55% RH

Odporność termiczna -40°C do
+120°C

Wytrzymałość na rozciąganie 1,68 MPa

Ograniczenia
• Nie stosować do połączeń z teflonem, PP, PE, materiałami z

domieszką wosku i materiałami bitumicznymi.

• Nie stosować w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie w
wodzie.
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Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Den Braven nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są
wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Den Braven zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z
treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą
wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Den Braven. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w
dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Przygotowanie powierzchni
Usunąć z podłoża tłuszcze, brud i inne zabrudzenia. W razie
wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. W wypadku łączenia z
nietypowymi tworzywami sztucznymi lub tworzywami nieznanego typu
przeprowadzić najpierw test przyczepności w mało widocznym miejscu.
Powierzchnia czysta, sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna
od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń.

Czyszczenie
Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne
ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia
narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, benzynę
ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia rąk
można także użyć środek Den Braven Handfris. Utwardzony silikon
można usunąć przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill.

Kolor(y)
• Biały

Opakowanie
• Kartusz 300 ml

Okres trwałości
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym
miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12 miesięcy
od daty produkcji.

Certyfikaty
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15651-2: G-CC 25LM

Bezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania
ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja
Den Braven gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze
specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do
użycia).
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