
  Tuotetiedot

Kuvaus 
S707-60HF Palosuojamaali on 
valkoinen, kuumuuden vaikutuksesta 
paisuva, ohutkalvopinnoite sisätilojen 
teräsrakenteille.

Käyttötarkoitus
S707-60 HF antaa teräsrakenteille 
rakenteellisen palosuojan, palonkestoaika 
on 30–90 minuuttia.

Lopputulos
Muodostaa tasaisen, valkoisen 
mattapinnan. Päälle voidaan haluttaessa 
levittää yhteensopiva pintamaali, 
jos esteettinen ulkonäkö halutaan 
toisenlaiseksi. 

Väri
Valkoinen 

Pakkaus
25 kg:n metalliastia

Vaikutukset ympäristöön
Hyvin vähän haihtuvia orgaanisia 
yhdisteitä (VOC). Ei sisällä erityisiä 
varotoimia edellyttäviä aineita.

Saatavuus
Saatavilla vain Nullifirelta (yhteystiedot 
tiedotteen kääntöpuolella).  

  KÄYTTÖOHJEET

Pinnan valmistelu ja pohjamaalaus
• S707-60 HF -palosuojamaali levitetään 

puhtaalle, kuivalle ja ehjälle 
pohjamaalatulle teräspinnalle.

• Lämpöplastisia pohjamaaleja on 
vältettävä.

• Suosittelemme testaamaan 
pohjamaaleja PM015, PM019, PM020 ja 
PM021 – lisätietoja verkkosivuilla.

• S707-60 HF -palosuojamaalia ei tule 
levittää suoraan sinkityille pinnoille tai 
sinkkipitoiselle pohjamaalille.

• Pohjamaalaus suoritetaan valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

• Jos pohjamaali on sinkkipitoista tai 
palosuojamaalilla päällystetään aiempi 
maalaus, on hyvä kysyä teknisiä 
neuvoja tremco illbruckilta.

• Lisätietoja pohjamaalin 
yhteensopivuudesta saa numerosta 
teknisestä neuvonnasta p. (09) 5499 
4500.

Maalausolosuhteet
• S707-60 HF -palosuojamaalia 

suositellaan ainoastaan kuiville ja 
suojatuille rakenneteräspinnoille.

• Jos palosuojamaali kastuu, sen 
vaurioituminen on todennäköistä, 

minkä seurauksena maalipinta voi 
hilseillä ja rypistyä.

• S707-60 HF -palosuojamaali tulee 
levittää vain, jos ilman ja teräksen 
lämpötila on yli 5 °C. Suhteellisen 
kosteuden tulisi olla levitettäessä alle 
80 %. Teräspinnan lämpötilan tulee olla 
vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi. 

• Varmista maalatun teräksen 
pysyminen kuivana suojassa 
sateelta ja kosteudelta S707-60 HF 
-palosuojamaalin levityksen ja 
kuivumisen aikana.

Maalausvälineet
Levittämiseen suositellaan 
korkeapaineruiskutusta, ja laitteiston 
tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 
Ruiskutuspaine: 2 500–3 000 psi (175–210 
kg/cm²)
Suutinkoko: 19–21 tuhannesosatuumaa 
Suuttimen viuhkakulma: 20–40° 
Letkun halkaisija: 10 mm (3/8”) 
(sisähalkaisija) 
Letkun pituus: Enint. 60 m, tulolinjan 
suodattimia ei normaalisti ole syytä 
käyttää.

Sekoittaminen
S707-60 HF toimitetaan käyttövalmiina, 
eikä sitä saa ohentaa. Se pitää kuitenkin 
sekoittaa huolellisesti ennen
käyttöä.

Levitys
KORKEAPAINERUISKUTUS 
• S707-60 HF -palosuojamaali voidaan 

levittää kertaruiskutuksella enintään 
1,2 mm:n märkäkalvopaksuuteen 
suorittamalla useita nopeita 
ruiskutusliikkeitä. Kalvon 
enimmäispaksuus on riippuvainen 
työskentelyolosuhteista.

• Tee useita lomittaisia ja nopeita 
ruiskutusliikkeitä mahdollisimman 
tasaisen kalvon aikaansaamiseksi. 
S707-60 HF -palosuojamaalia voidaan 
levittää kaksi kerrosta samana päivänä, 
jos ilman lämpötila on yli 20 °C ja 
suhteellinen kosteus alle 70 %. Varmista 
ennen uuden kerroksen ruiskutusta, 
että aiemmin ruiskutettu kerros on 
kuivunut varsinkin teräksen uuman ja 
laipan yhtymäkohdista.

TELA- JA PENSSELIMAALAUS
• Suurin märkäkalvonpaksuus pensselillä 

levitettäessä on 1 mm. Lyhytkarvaisella 
telalla saadaan sileämpi pinta.

• Varmista oikea levityspaksuus 
mittaamalla märkäkalvonpaksuus 
märkäkalvomittarilla useaan otteeseen 
levittämisen aikana.

• Paina märkäkalvokamman hampaat 
märkään maalipintaan. Kalvonpaksuus 
luetaan viimeisestä hampaasta.

• Maalikerroksia lisätään, kunnes riittävä 
kalvonpaksuus on saavutettu.

Palosuojamaali
Vesiohenteinen

S707-60HF

  Ominaisuudet

• Vesiohenteinen 
ohutkalvopalosuojamaali 
sisätilojen teräsrakenteille, 
suunniteltu tuottamaan 60 
minuutin palonkesto

• Palonkestoaika voi joissakin 
käyttökohteissa olla 90 
minuuttia

• Yhteensopiva Nullifiren laajan 
pohjamaalien ja pintamaalien 
valikoiman kanssa

• Alhainen VOC arvo

• CE-merkitty tuote
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S707-60HF
Palosuojamaali

Kuivumisajat
S707-60 HF -palosuojamaalin kuivumiseen vaikuttavat seuraavat tekijät:
• lämpötila
• ilmanvaihto
• ilman suhteellinen kosteus
• maalausmenetelmä
• maalikalvon paksuus
Korkea ilmankosteus, heikko ilmanvaihto ja teräksen alhainen lämpötila aiheuttavat 
kondensoitumista teräksen pinnalla, mikä hidastaa maalin kuivumista ja voi 
heikentää maalin tarttuvuutta teräkseen.

Päällemaalausaika
Seuraavassa on esitetty ohjeelliset päällemaalausajat
ottaen huomioon haluttu kalvopaksuus ja maalaustapa:
• Päällemaalausaika tunneissa (0,3 mm:n märkäkalvonpaksuus ) – ohut kalvo
• Päällemaalausaika tunneissa (0,6 mm:n märkäkalvonpaksuus ) – keskipaksu kalvo
• Päällemaalausaika tunneissa (1,2 mm:n märkäkalvonpaksuus ) – paksu kalvo                                     
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• Pensselillä tai telalla levittäminen saattaa pidentää kuivumisaikaa noin 20 % 
(ruiskutukseen verrattuna).

• Kuivumisaika on kaksinkertainen +5 °C:n lämpötilassa tai suhteellisen 
ilmankosteuden ollessa yli 75 %.

• Lopullinen kuivumisaika ennen pintamaalin levitystä on vähintään 16 h.
• Nämä luvut perustuvat vakio-olosuhteisiin, joista poikkeaminen vaikuttaa 

vastaavasti kuivumisaikaan. Jos pinnalle kondensoituu vettä yön aikana, pinnan on 
annettava kuivua vielä yhden kuivumisjakson.

Maalausvinkkejä
Seuraavat ohjeet koskevat vain työmaalla tehtävää maalausta. Jos kyseessä on 
maalaamossa tehtävä työ, ota yhteyttä tremco illbruckiin. Varmista, että:  
• pohjamaali on yhteensopiva S707-60 HF -palosuojamaalin kanssa ja että se on 

levitetty oikein 
• pohjamaalin päällemaalausaikaa ei ole ylitetty
• sinkityssä teräspinnassa on käytetty oikeanlaista pohjamaalia
• kaikki pohjamaalin vauriot on korjattu ja maalattu uudelleen
 työskentely- ja sääolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia
• S707-60 HF -palosuojamaalia on säilytetty oikein 
• pinta on puhdas ja kuiva
• asianmukaiset ruiskutusvälineet ovat saatavilla
• käyttöohjeet on luettu ennen työskentelyn aloittamista 
• samaan teräsrakenteeseen ei käytetä eri palosuojamaaleja 
• välineet ovat puhtaat ja niissä ei ole likaa tai kuivunutta materiaalia
• märkäkalvomittarit ovat käytettävissä.

Puhdistus
Ruiskutusvälineet voidaan puhdistaa 
pelkällä vedellä.

Pintamaalausta koskevat vaatimukset
Kun vaadittu kuivakalvonpaksuus on 
saavutettu, voidaan levittää pintamaali: 
TS134 (akryylipolyuretaanimaali), TS815 
(modifioitu akryylimaali) tai TS816 
(vesipohjainen akryylimaali). Varmista 
ennen pintamaalin levittämistä, että 
S707-60 HF -palosuojamaali on täysin 
kuivunut.

Kunnossapito ja korjaukset
Vaurioituneet maalipinnat hiotaan 
ehjään pintaan asti.   Pinnan on oltava 
puhdas ja kuiva ennen paikkamaalausta.  
Naarmujen ja kolojen korjaamiseen 
voidaan käyttää System S -tasoitetta.  
Pintamaalaus tulee tehdä uudelleen 
korjaamisen jälkeen. Lisätietoja on 
Nullifire System S -kunnossapito-
ohjeissa.

Ohjeet
tremco illbruckin edustaja antaa ohjeet 
jokaista projektia varten. tremco illbruck 
ei vastaa puutteista, joiden syynä 
on näiden ohjeiden noudattamatta 
jättäminen. 

Työturvallisuus
Ennen käyttöä tutustu huolellisesti 
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. 



S707-60HF
Palosuojamaali

Tekninen neuvonta
tremco illbruck International tarjoaa 
apua tuotteiden valinnassa ja 
määrittelyssä. 
Tarkempia tietoja ja neuvoja on 
saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 
5499 4500.

Takuu
tremco illbruck Internationalin tuotteet 
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten 
mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a)
tremco illbruck Internationalin kirjallisten 
ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco 
illbruck Internationalin suosittelemalla 
käyttöalalla, mutta joka osoittautuu 
vialliseksi korvataan veloituksetta.
tremco illbruck International varaa 
oikeuden muuttaa tuotetietoja 
ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö 
noudattaa jatkuvan kehityksen ja 
parantamisen periaatetta joten tässä 
mainittujen tuotteiden riittävyydelle 
tai toimivuudelle ei anneta mitään 
nimenomaista tai epäsuoraa takuuta 
eikä tremco illbruck vastaa mistään 
vahingoista tai fyysistä vammoista, 
joita esitteessä mainittujen tietojen 
soveltamista tai tuotteiden käytöstä voi 
seurata.

  Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo

Koostumus Alhainen VOC, vesiohenteinen 
monikerrosmaali

Sertifikaatit

BS476 Part 21: 1987 ja EN13381 Part 8: 2013

CE-merkitty tuote, jolla on ETA-hyväksyntä 
ETA-12/0355  
CE1121-CPD-GA5012:n mukaisesti

Rakennusluokitus C1-, C2- ja C3-ympäristöt
Ominaisuudet (tyypilliset arvot)
Ominaistiheys 1,35 ±0,02
Kuiva-ainepitoisuus 72 % ±2 %
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 21 g/l
Laskennallinen menekki 700 g/m², kun kuivakalvonpaksuus on 0,5 mm 

Varastointi Säilytä kuivassa varastotilassa (+5 °C...+35 
°C).

Säilyvyys 6 kk suositusten mukaisissa varastointioloissa 
avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

Nullifire on tremco illbruckin tuotemerkki

tremco illbruck Oy 
Vanha Porvoontie 238 
01380 VANTAA
Puh. +358 9 5499 4500
www.tremco-illbruck.fi


