MC informuje
Nafufill KM 250

Lepší než norma:
Průkaz třídy požární odolnosti
dokonce pro 300 minut fáze
plně vyvinutého požáru!

Konstrukční ochrana proti
požáru v petrochemii

K	Hydrokarbonová křivka
120-240 minut fáze plně vyvinutého požáru
při teplotě 1100 °C
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Při sanaci nosných konstrukcí ze železobetonu v petrochemii přísluší ochraně proti požáru podstatná role. Obzvlášť
u nosných a prostor ukončujících součástí jako podpěr,
pilířů, průvlaků, stropů a stěn je stanoveno, jakou třídu
požární odolnosti musí tyto stavební díly splňovat z konstrukčního hlediska. Pokud je u takových stavebních dílů
v důsledku poškození obnažená armatura, je třeba při
sanaci obnovit vedle ochrany proti korozi také ochranu
proti požáru.

Pro určení požární odolnosti železobetonových konstrukcí v petrochemickém průmyslu se zadává prostřednictvím
EN 1991-1-2 požární zatížení ve formě teplotního a časového průběhu.
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V extrémně tvrdém testu dokázal systém náhrady betonu
RM (dříve PCC) a SRM (dříve SPCC) Nafufill KM 250 i po
300 minutách fáze plně vyvinutého požáru při teplotě
1100 °C (rozšířená hydrokarbonová křivka) potvrdit svoji
plnou funkčnost. Jedinečné plus v oblasti bezpečnosti pro
sanační opatření v odvětví petrochemie!
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Zkušební těleso z Nafufill
KM 250 po požární zkoušce

Znázornění potřebné minimální tloušťky vrstvy
v petrochemii
Vzdálenost osy u
40–50 mm
	
Požadovaná vzdálenost osy u podle DIN 4102, část 4
pro třídu požární odolnosti F 120
		Podle druhu stavebního dílu kolísá vzdálenost
osy u mezi 40 a 50 mm.
M A
 plikace není možná!
Tloušťka vrstvy Nafufill KM 250 je příliš malá.

≥ 30 mm

M P
 ožadovaná tloušťka vrstvy
Nafufill KM 250 (min. 30 mm) v závislosti
na osové vzdálenosti u.
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