
 

 

Hulzenseweg 20  |  6534 AN NIJMEGEN  |  +31(0)24 844 04 73 |  www.fireguard.nl |  info@fireguard.nl 

   

FS702
Brandwerende 
Acrylaatpasta

Producteigenschappen 
en technische specificaties

 Getest tot 4 uur brandwerend-
heid volgens EN1366-4 en 
conform de EN13501-2 in 
combinatie met FB750 
Brandwerende Steenwolplaten

 Wordt toegepast om FB750 
Brandwerende steenwolplaten 
brandwerend af te dichten in 
metal stud wanden, massieve 
wanden en massieve vloeren

 Rookwerend (Sa en S200) en 
luchtdicht (getest i.c.m. FB750)

 Voorzien van Optifire  
technologie

Productinformatie Verwerkingsinstructies

Omschrijving 
FS702 Brandwerende Acrylaatpasta is
een op water gebaseerde pasta die
wordt toegepast in combinatie met
FB750 Brandwerende Steenwolplaten
om doorvoeren in metal stud wanden,
massieve wanden en massieve vloeren
brandwerend af te dichten.

Toepassing
FS702 Brandwerende Acrylaatpasta is
geschikt voor:
• Het afdichten van voegen tussen 

zowel de passtukken FB750 als de 
voegen tussen de aangrenzende 
ondergronden en de FB750 
Brandwerende Steenwolplaten

• Verlijmen van FB750 Brandwerende 
Steenwolplaten

Kleur
Wit

Verpakking
•  5 liter (7,5 kg) blik

Beschermende maatregelen
Gebruik onder geventileerde 
omstandigheden en gebruik aanbevolen 
beschermende hulpmiddelen tijdens het 
verwerken van dit product. Raadpleeg 
het veiligheidsinformatieblad voor de 
volledige instructies.

Benodigde materialen
Afstrijkspatel

Voorbereiding
• Reinig de aangrenzende
 constructieoppervlaktes en verwijder 

alle vervuilde, losse en/of
 ondeugdelijke delen.
• PPoreuze ondergronden, bijvoorbeeld 

steenwolplaten, licht bevochtigen met 
een waterspray. Dit maakt de

 verwerking gemakkelijker.
• Als een strakke afwerking op de
 aangrenzende ondergronden vereist is 

adviseren wij het gebruik van
 afplaktape. De tape direct na het
 aanbrengen van de FS702 

Brandwerende Acrylaatpasta 
verwijderen.



Brandwerende Acrylaatpasta
FS702

Verwerking
FB750 Brandwerende Steenwolplaat
tegen FB750 Brandwerende
Steenwolplaat
Voorzie alle aan elkaar grenzende
zijkanten van de FB750 Brandwerende
Steenwolplaten van FS702
Brandwerende Acrylaatpasta. Druk de
platen goed tegen elkaar aan.

FB750 Brandwerende Steenwolplaat
tegen aangrenzende ondergronden en
doorvoeren
Breng de FS702 aan op alle kanten van
de FB750 Brandwerende Steenwolplaten
die tegen de ondergronden/doorvoeren
aan bevestigd worden. Druk de FB750
Brandwerende Steenwolplaten stevig
aan.

Reinigen
Verwijder onmiddellijk overtollig
materiaal (gebruik waar mogelijk 
afplaktape). Reinig gereedschap met 
warm water.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Eigenschappen Normen Specificatie

Samenstelling BS EN 1366-4 Opschuimende acrylaat

Brandwerendheid tot 4 uur

Vaste stof gehalte 78% tot 82%

pH Waarde 8.20 to 9.52

Vlampunt n/a

Soortelijk gewicht 1.50 to 1.56

Viscositeit Thixotroop

Opslag Opslaan onder droge condities tussen 
+5°C en +40°C. Het product mag voor 
korte periodes (niet langer dan 72 uur) 
blootgesteld worden aan temperaturen 
tot -5°C. Zorg ervoor dat het product
hierna 24 uur op temperatuur kan komen 
bij +10°C voordat het gebruikt wordt.

Houdbaarheid 36 maanden mits opgeslagen zoals
aangegeven en in de originele
ongeopende verpakking.

Technische gegevens


