ALFASTOP fr-HVB1
Brandvertrager voor hout voor buiten

Speciaal voor onbehandeld hout
dat buiten wordt gebruikt
Alfastop fr-HVB1 is een vloeistof die is
ontwikkeld voor het vlamvertragend
impregneren van onbehandeld hout.
Voorbeelden van te behandelen materialen zijn:
Berken
Beuken
Essen
Accoya

Red Cedar
Wilgen
Vuren
Stro

Alfastop fr-HVB1 is ongevaarlijk en
gebruiksvriendelijk.
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PRODUCTINFORMATIE
Ingrediënten
Dit product bestaat uit een
waterige oplossing van organische
en anorganische zouten. Voor
meer informatie vraag het msds
document aan.
Opslag
Buiten bereik van kinderen
houden. Droog, donker en vorstvrij
bewaren.
Afvoer
Kleine hoeveelheden mogen via het
reguliere afval worden afgevoerd.
Grotere productrestanten volgens
de lokale voorwaarden deponeren.
Houdbaarheid
Tot 1 jaar na opening van de
verpakking.
Milieu en gezondheid
Alfastop fr-HVB1 is niet schadelijk
voor het milieu en bestaat uit
volledig biologisch afbreekbare
stoﬀen. Het bevat geen
broomverbindingen of drijfgassen.
Het product droogt kleurloos op.
Alfastop is volledig cradle to cradle
(duurzaam) geproduceerd.
AANSPRAKELIJKHEID

VERKRIJGBAAR IN
fr-HVB1s

fr-HVB1c

fr-HVB1 IBC

Verpakking

Sprayﬂacon

Can

IBC Container

Inhoud

1 liter

10 liter

800 liter

Oppervlak

5 tot 6 m²

50 tot 60 m²

4.000 tot 4.800 m²

Deze oppervlakte is afhankelijk van het absorberend vermogen van het te behandelen
product en mate van verneveling van de sprayapparatuur

CLASSIFICERINGSRAPPORT
Behandeld product kan mogelijk
voldoen aan*:
• NEN EN 1101 / NEN EN 1102.
• NEN EN 13501-1 E
• NEN EN 13501-1 D
• NEN EN 13501-1 C
• NEN EN 13501-1 Bﬂ
• NEN EN 13501-1 Cﬂ
• NEN EN 13501-1 Dﬂ
• NEN EN 13501-1 Eﬂ
• NF P 92-501 M1
• NF P 92-507 M1
• NF P 92-501 A2
• NF P 92-504 A2
*De combinatie van het behandelde
product met onze brandvertrager dient
in zijn uiteindelijk verwerkte vorm (‘end
use application’) oﬃcieel te worden
getest door een extern instituut,
gecertiﬁceerd conform EN 17025. Voor
meer informatie en andere eisen of
normeringen neem contact met ons
op.

Rapporten ter inzage
• Rapport nr: ISSep nr: 10112/2004 - (NF P 92-501)
• Rapport nr: Warrington regent
Nr. 11940 - (NF P 92-501)
• Rapport nr: ISSep nr: 13702/2006 - (NF P 92-507)
De rapporten zijn uitsluitend geldig
voor de proefstukken van het product
in de vorm waarin zij werden getest.
Rapporten welke op verzoek van
klanten zijn gemaakt worden nooit
zonder toestemming gedeeld en
zijn derhalve niet opgenomen in
bovengenoemd overzicht.

WAARSCHUWINGEN
•
•
•

Alfastop aanvaardt geen
aansprakelijkheid voortvloeiende
uit foutieve toepassing of verkeerd
gebruik.

•
•
•

In goed gesloten verpakking
bewaren.
Mogelijk irriterend voor de
ogen en huid.
Schadelijk bij opname via de
mond.
Bij morsen of aanraking
spoelen met water.
Kan mogelijk witte uitslag
geven op behandeld product.
Kan mogelijk reageren met
onder- of bovenlaag.
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GEBRUIKSAANWIJZING
Voor je begint
• Controleer of de
omgevingstemperatuur
minimaal 5°C is.
• Dek de omgeving, zoals de
vloer en al het andere wat niet
behandeld moet worden, af
met een doek of folie.
• Zorg dat het hout schoon,
vetvrij en droog is (het hout
mag maximaal 20% vol. vocht
bevatten).
• Zorg voor goede ventilatie
• Test Alfastop op het te
behandelen materiaal inclusief
mogelijke nabehandeling.
Gebruik bijvoorkeur een klein
niet zichtbaar gedeelte.
• Gebruik bij het toepassen de
meegeleverde sprayﬂacon, een
drukspuit of een vernevelaar
met een druk van 10 bar.
• Alfastop fr-HVB1 is kant en
klaar en mag niet worden
verdund.
• Voor gebruik intensief
schudden.

•
•

Bij de juiste behandeling
moet het hout handvochtig
aanvoelen.
Neem overtollig /
wituitgeslagen materiaal af met
een vochtige doek. Er mogen
geen druipers zichtbaar zijn.

Belangrijk wanneer je klaar bent
• Laat na behandeling het hout
goed drogen.
• Was na gebruik je handen
met warm water of gebruik
handschoenen.

Tijdens het impregneren
• Voor een juiste behandeling
is 1 liter Alfastop fr-HVB1
toereikend voor +/- 5 á 6
m². Dit is afhankelijk van het
absorberend vermogen van
het hout.
• Houd de sprayﬂacon tijdens
het impregneren op
+/- 20cm van het te
behandelen oppervlak.
• Alfastop dient te allen tijde
gelijkmatig verdeeld te worden
over het oppervlak.
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