
 Temperatuurbestendigheid continu: + 600°C
  piektemperatuur: + 800°C
 Verwerkingstolerantie per diameter 10% voor de diameters  
  15, 20, 30, 40 mm

  Verwerkingsinstructies

•  De ondergronden dienen stevig te zijn 
en vrij van stof, vet en antikleefstoffen. 

•  Diameter van het Afdichtingskoord 
kiezen in functie van de voegbreedte en 
volgens de tabel.

•  Verlijmen in de voeg met FO143 
Vuurvaste Lijmkit.

•   Eventueel nog af te werken met 
bijvoorbeeld FS703 Brandwerende 
Siliconenkit.

•  De verbinding tussen 2 rollen kan 
gemaakt worden door een overlapping 
van de uiteinden van minstens 200 
mm. 

Veiligheidsaanbevelingen
Buiten bereik van kinderen houden. 
Contact met ogen en huid vermijden. 
Voor meer informatie: zie het 
veiligheidsinformatieblad.

Brandwerend 
Afdichtingskoord

FJ203

  Producteigenschappen

•     Toepasbaar in onregelmatige 
voegen

•     Leverbaar op rollen van grote 
lengte

•     Gemakkelijk te snijden

  Productinformatie

Korte omschrijving
Nullifire FJ203 Brandwerend 
Afdichtingskoord is een brandwerend 
Afdichtingskoord bestaande uit steenwol 
dat omhuld is met soepele glasvezels. 

Toepassingen
Nullifire FJ203 Brandwerend 
Afdichtingskoord wordt gebruikt als 
brandwerende voegafdichting/rugvulling  
om bewegingsvoegen af te dichten 
tussen verschillende delen metselwerk, 
tussen (dragende) muren en vloerplaten, 
al dan niet rechtstreeks in contact met 
het vuur, in allerlei soorten gebouwen. 

Classificatie volgens
EN 13501-2

Brandwerendheid
Nullifire FJ203 Brandwerend 
Afdichtingskoord kan gebruikt worden 
voor de realisatie van dilatatievoegen 
die tot 4 uur brandwerend zijn, en dit 
voor voegbreedtes van 10 tot 50 mm, 
voor aansluitingen tussen vloerplaat en 
dragende muren.

Leveringsvorm
Breedte van diameter Lengte van
de voeg in mm in mm de rol in m
8 tot 10 15 50
11 tot 14 20 50
15 tot 20 30 50
21 tot 25 40 50
26 tot 30 50 25
31 tot 40 60 25
41 tot 50 70 20
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  Technische gegevens

 Eigenschappen Specificaties

tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel
T: +31 (0)183568019

tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3, 2950 Kapellen
T: +32 (0)36646384

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.


