
 

 

 
OPIS PRODUKTU 
 
FR COATING to farba stosowana razem z podkładem  
z wełny mineralnej jako system do wykonywania ogniochronnych 
uszczelnień złączy liniowych: dylatacji i szczelin budowlanych. Produkt 
opiera się na trwałym układzie polimerowym z obojętnymi 
wypełniaczami niechlorowcoorganicznymi opóźniającymi działanie 
ognia oraz środkami konserwującymi odpierającymi atak 
drobnoustrojów.  Powłoka wysychając tworzy elastyczne, białe 

wykończenie powierzchni.  

• Łatwość i szybkość w montażu. 
• Trwała elastyczność – farba podczas pożaru ulega ruchom 

zgodnie z konstrukcją, na której jest zamieszczona. 
• Farba nadaje się do większości podłoży z wyłączeniem podłoży 

bitumicznych lub podłoży, na których stosowanie produktu 
mogłoby spowodować  reakcję wytrącenia: olei, 
plastyfikatorów lub rozpuszczalników. 

• Bezhalogenowa farba z dodatkiem środków grzybobójczych. 
• Po pełnym utwardzeniu powlekana farbą płyta jest odporna na 

wodę i mróz. 
• Właściwości ogniochronne powłoki zostają uzyskane po 

miesiącu utwardzenia preparatu.  
• Powłoka nie jest zalecana do stosowania w obszarach 

narażonych na wysokie ścieranie. 

 

ZASTOSOWANIE 
 

Płyty z wełny mineralnej pomalowane farbą FR COATING  
są zaprojektowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia  
i dymu poprzez szczeliny i dylatacje w ścianach i stropach. System 

posiada również właściwości wygłuszające. 

KONSTRUKCJA PRZEGRODY: 
Ściany sztywne o gęstości min 650kg/m3 , grubości min 150mm  
Stropy sztywne o gęstości min 650kg/m3 , grubości min 150mm  
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ZGODNOŚĆ 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0717 
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DOSTĘPNOŚĆ 

Typ Artykuł nr 

8L SOP056 

 
 
 

.TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE 
 
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych;  
w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy kontakcie ze 
skórą, zmyć produkt wodą przed jego zaschnięciem. 
Po dostaniu się produktu do oczu natychmiast 
przemyć wodą. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią 
skonsultować się z lekarzem.  
 

KLASYFIKACJA OGNIOWA 

 

Konstrukcja Położenie Powłoka z farby Podkład z wełny mineralnej 
Odporność 
ogniowa 

Ściana sztywna 
(dylatacja 
pozioma) 

Dwustronne 
Grubość warstwy mokrej min 

1,2mm, 
Farba poza wełną na 
przegrodzie min 15mm 

Grubość min 100mm, 
gęstość min 35kg/m3 

skompresowana do 40% 

EI 180 

Strop sztywny Dwustronne 
Grubość warstwy mokrej min 

1,2mm 

Grubość min 60mm, 
Płyta z wełny mineralnej  
o gęstości min 160kg/m3, 

EI 120 

Strop sztywny 
Jednostronne 

(górna powierzchnia) 
Grubość warstwy mokrej min 

1,2mm 
Grubość min 100mm, 
Gęstość min 33 kg/m3, 

EI 180 

 



 

 

SPOSÓB MONTAŻU 

 
1. Szczelina przeznaczona do uszczelnienia powinna być wolna od zanieczyszczeń, kurzu i tłuszczu.  

Wełna mineralna powinna być sucha.  
2. Wypełnić dylatację wełną mineralną na odpowiednią głębokość wg tabeli „KLASYFIKACJA OGNIOWA”. 

Ewentualne szczeliny uzupełnić masą ogniochronną ALFA MASTIC, która będzie dodatkowo działała jako klej 
przy łączeniu płyt z wełny mineralnej.  

3. Nałożyć pędzlem lub wałkiem odpowiednią grubość warstwy farby FR COATING na podkład z wełny 
mineralnej. W przypadku dwustronnej dylatacji w ścianie pomalować również powierzchnię przegrody 15mm 
poza zabezpieczaną szczeliną. 

4. Zwrócić uwagę, aby farba była rozprowadzona równomiernie i nie przekraczała polecanej grubości warstwy. 
Nadmierna aplikacja może wydłużyć czas schnięcia. 

5. Farba FR COATING może być pomalowana większością farb emulsyjnych i ftalowych.  
 

 
 

DETALE ROZWIĄZAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 1. Dylatacja w ścianie. 

1 – strop; 

2 – podkład z wełny mineralnej; 

3 – farba FR COATING; 

4 – ściana. 

 

 

Rys 2. Dylatacja w stropie. 

1 – strop; 

2 – podkład z wełny mineralnej; 

3 – farba FR COATING. 

 

ZUŻYCIE NA 1mb DYLATACJI 
 
 
Przykładowe zużycie dla szczeliny 2cm w stropie  – 0,006 opakowania FR COATING na 1mb dylatacji. 

 



 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 

Forma: Lepka farba gotowa do użycia 

Kolor: Biały 

Nie lepi się: Po max. 75 min 

Całkowicie utwardzony: 3 do 5 dni, w zależności od grubości i temperatury. 

Elastyczność: Niska do średniej, 12,5% 

Gęstość: 1,3 - 1,4 g/cm3 

pH 8,5 – 9,2 pH 

Temperatura zapłonu: brak  

Zawartość ciał stałych: >58% 

Zakres temperatur: -30°C do +80°C  
(po utwardzeniu) 

Temperatura aplikacji: +10°C do +30°C 

Okres przydatności: 12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysokimi 
temperaturami. Przechowywać w temperaturze 5˚C  do  30˚C. 

Trwałość: 25 lat przy użyciu zgodnie  
z przeznaczeniem. 

 
IZOLACJA AKUSTYCZNA 

Opis Izolacja akustyczna 

Farba FR COATING  o grubości  1,0mm po obu stronach płyty z wełny mineralnej  
o grubości 50 mm, o gęstości minimum 160 kg/m3 

Rw 55 bB 

 

Farba FR COATING została przetestowana przez BM Trada (Akredytacja UKAS ) zgodnie z standardami EN ISO 10140-2:2010. 
 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ - JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU: 

Związek chemiczny Emisja po 4 tygodniach 

Lotne związki organiczne 0,20 mg/m2h 

Formaldehyd n.d 

Amoniak n.d 

Rakotwórczy n.d 
 


