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PRODUKTBESKRIVELSE 
Firesafe FT Acrylic är värmeexpanderende, enkomponent akryl-baserad fogmassa.  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Brandtätning av större fogar och spalter samt genomföringar som enstaka kablar eller kablar i bunt; 

enkelstående El PVC slangar ≤16 mm av plast och enskilda plaströr PVC ≤Ø50mm; genomföringar av isolerade 

aluminiumrör Alu PEX, isolerade koppar- och stålrör samt mindre oisolerade rör av stål och koppar. Fogmassa 

används även vid större öppningar i kombination med FIRESAFE FT Board i murade, gjutna eller 

gipskonstruktioner. Se monteringsanvisning för FIRESAFE FT Board för detaljer.  

 
BRANDMOSTÅND  
EI 30 till EI 120 enligt NS -EN 1366-3 (2009), NS -EN 1366-4 (2009) og EN 13501-1/2 

− Omfattar användningsområden för väggar och golv 

− Godkänt för rökgastätningar enligt EN 1634-3 

− För ytterligare dokumentation och monteringsanvisningar, vänligen besök www.firesafe.se  

 

APPLICERING 
− Öppningar som skall tätas med FIRESAFE FT Acrylic ska vara rena, torra och fettfria.  
− Absorberande material ska fuktas med vatten eller primer. 

− Dreva öppningen när det är nödvändigt, se monteringsanvisningen. Drevningen kan                            

utföras med stenull, keramisk fiber eller PE-list. 

− Applicera brandfogmassan i öppningen och säkerställ god vidhäftning mot alla sidokantytor. 

− Jämna ut brandfogmassan i öppningen, använd makeringstejp om snygga kanter önskas. 

− FIRESAFE FT Acrylic bör inte appliceras vid en lägre temperatur än + 5 ° C.  

− Tätning utförs med användning av fogspruta och normal fog verktyg.  

− Verktygen rengörs med vatten. 

 

TORKTID 
Vid en temperatur på minst + 23 °C och en relativ luftfuktighet 

på max 50 % gäller följande ungefärliga värden: 

- Yttorr efter ca 15 min. 

- Härdningstiden är ca 1-2 mm per 24 timar, beroende på den applicerade tjockleken. 

FÖRPACKNING 
Plastpatron för standard fogspruta, innehåller 310 ml. Levereras i kartonger med 25 patroner. 

 
LAGRING/HÅLLBARHET 
Lagra torrt, mellan +5 °C och +30 °C. Lagras bäst svalt och mörkt. Lagringstid ca 12 månader i 

oöppnad original förpackning. FÅR EJ UTSÄTTAS FÖR MINUSGRADER. 
 
SÄKERHETSFÖRBEHÅLL  
Brandfogmassan är lösningsmedelsfri och miljövänlig. Har ingen känd irritationseffekt vid 

hudkontakt, men undvik kontakt med ögon och munnen. Ohärdat material skall säkras för brand 

och djur. Se separat säkerhetsdatablad för ytterligare information. 

 

 

Färg: Vit       

Appliceringstemp: +5 °C – + 30 °C 

Torktid (yttorr): 15 min.  

Torktid (härdad): 1–24 timmar. 

Flexibilitet: 7 %.    

Expansion: 1:2  

Lagringstemperatur: 

+15 °C – + 30 °C. 

 


