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FLAMIZOL S je bílá suspenze. Použitím schváleného vrchního krycího laku lze upravit na libovolný 
barevný odstín. V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na 
povrchu chráněného materiálu nehořlavou, tepelně izolující vrstvu pěny, která způsobí určitou 
časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti působení ohně a sálavého tepla. 
 
Rozsah použití: Protipožární nátěrová hmota na vodné bázi určená do interiérů o max. relativní 
vlhkosti vzduchu 80 % k ochraně ocelových konstrukcí proti ohni a účinkům sálavého tepla. Příspěvek 
k požární odolnosti dle dimenzačních tabulek (viz Aplikační návod přípravku). 

Nátěrový systém:  První část tvoří základní antikorozní nátěr. Druhou část tvoří protipožární nátěr 
Flamizol S v síle suché vrstvy odpovídající dimenzační tabulce, která zohledňuje požární odolnost od 
15 - 45 minut, poměr Am/V (dříve O/F) a statické zatížení konstrukce. Třetí část tvoří vrchní krycí email 
libovolného odstínu. Použití vrchního laku není podmínkou aplikace. Seznam schválených nátěrových 
systémů viz platný Aplikační návod. 

Aplikace:  Tloušťka nátěru přípravku Flamizol S se volí dle dimenzační tabulky. Aplikaci lze provádět 
stříkáním nebo nátěrem. Doba zasychání viz Aplikační návod. Maximálně lze nanášet 250 µm suché 
vrstvy najednou. Při aplikaci musí být dodržen Aplikační návod přípravku. 
Podmínky pro aplika ční firmu:  Aplikaci nátěru může provádět pouze firma, která je zaškolena 
výrobcem. 

Údržba a čišt ění:  Konstrukce chráněná protipožárním nátěrem Flamizol S nesmí přijít do kontaktu 
s vodou ani jinými čistícími prostředky. Povoleno je pouze suché čištění. 

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech v suchých skladech, odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem! 

Záruční doba: 12 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.  

Upozorn ění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Pro profesionální 
uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list. 

 
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci použijte ochranný oděv, gumové 
rukavice a ochranné brýle, při aplikaci stříkáním respirátor s aerosolovou vložkou. Při práci nejezte, 
nepijte a nekuřte, zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Při nadýchání (aerosolu při aplikaci 
stříkáním) odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou. Při 
zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/4 litru vody, 
nevyvolávat zvracení. 

Likvidace: Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. 

 

Datum revize: 12.11.2013 


