
Bяlo-siva pastoобраzna smes na baza na 
visokoognеустойчиви свърващи вещества i 
пълнители;
Устойчив  na atmosфerнi vliяniя;
Elasti~en e i притежава  висока  leplivost към 
основата;
Действа задържащо na разширяването na 
plamъка върху horizontalno i vertikalno 
разположени  elektri~ески  kabеli;
V slu~aи na po`ar удължава  vremeto na 
dostigaнe na kriti~naта temperatura при  
elektri~ескиte instalacii;
Нamalяva emisiяta na toksi~ni gaзovе v slu~aи  
na  po`ar;

Plammal-S e pastoобразнаzna smes za 
protivpo`arna zaщita на  elektri~ескi kabеli i 
instalacii от външен огън (пламък), za 
ограничаване на разширението na plaмъка върху  
elektri~ескite kabеli kakтo i za zaщita от 
samozapalvaнe pri preнаtovarване.  Пroizveжда 
се и във вид на  kit  Plammal-K

Oblast na приложение:

PLAMMAL-S

PLAMAL S

Смес за противопожарна защита на електрически кабели

SvoЙstva:

Samogasiv: 

Tehni~есki хarakteristiki:

31,5-1,6 /kg дм
31,55-1,65 /kg дм

Ако основата ne e pravilno podgotvena съгласно 
предписаните usloviя, има  opasnost S Plammal-
da ne залепне достатъчно добре  към основата, при   
което  е въз mo`но da се отдели  naneseniя  sloй.
Osobeno vnimanie tрябва da se obърне na 
temperaturата na средата по време na nanасянето. 
Материалът trяbвa da se nanасяt при  
predvidenия температурен диапазон. 

Pakuvawe:Efekti oт nepravilno полагане:

Predи nanасянe na S kabеlite trяbвa Plammal-
da са sухi i ~isti. Полаганетоto се прави чрез 
пулверизация или rъ~no s ~etka може да се  
polaga vърху предварително поставена облицовка  
oт mineralnа тъкан. Vremeто между нанасянето на 
dva posledovatelni sloя трябва da e 24 ~asa. 
Дebelinaта na сухата замазка е 2,0 - 2,5 mm. 

oTemperaturata pri полагане e 5 do 30 S. Pri 
obrabotka na отвори през стени se използва  
Plammal-K v  kombinaciя s mineralna в ъlna.  

Полаганe:

Вид:               Bяlo-siva pasta

za 5-12 sek.

Specifi~na маса:
PLAMMAL-S
PLAMMAL-K

Разходна норма:

2 Za debelina в сухо състояние         4-5 мм, 5-7 kg/м

Опаковка:

V  пластмасови  туби от                                     20 kg.

Skladiraнe:

oV originalnата опаковка na temperatura oт 5 S do 
o30 S. Срok na годност 12 mesecа.

Opasnost за zdraveto: Необходимо e postoянno provetrяvaнe на помещенията v koито se полага  съставът. Задължителна e ползването  на 
zaщitni rъkavici, o~ila i maski. 
Po`ar: Plammal S e neзapaliм material.
Почистване  i deponiraнe: ^isteнeto na ostatъci от Plammal-S е с вода.  Starata iзползваna опаковка  da  se deponira съгласно 
местните предписания и регламенти за този  tip otpadъци.

Tehni~есki prospekt
Izdanie 03/2014

1/11

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk
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