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Abolin - Aithon
Η Αbolin - Ελλάδα και θ AITHON – Ιταλία,
ςε ςυνζχεια ςχετικισ ςυμφωνίασ μεταξφ
των δφο εταιρειών, ζνωςαν τισ δυνάμεισ
τουσ με ςκοπό να προςφζρουν ςειρά
ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων βαφών
πυροπροςταςίασ. Τα ςυςτιματα αυτά
των βαφών πυροπροςταςίασ είναι αποτζλεςμα τθσ μακρόχρονθσ ζρευνασ και
ανάπτυξθσ και από τισ δφο εταιρείεσ,
καινοτόμων βαφών προςταςίασ.
H Abolin από το 1972 δραςτθριοποιείται
ςτθν παραγωγι ειδικών δομικών υλικών,
προςταςίασ καταςκευών και κτιρίων,
ενώ θ AITHON εξειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ κερμοδιογκοφμενων βαφών.

Βαφζσ
Πυροπροςταςίασ
για:
Ξφλο
Μεταλλο
Σκυρόδεμα
Αbolin
www.abolinco.com
Aithon
www.aithon.co.uk

Windsor House, Μπζλφαςτ Καταςκευαςμζνο το 1974 ωσ κτίριο γραφείων,
βρίςκεται υπό ανακαίνιςη και θα ανοίξει το 2018 ωσ Grand Central Hotel.
Σο Aithon A90H επιλζχθηκε για την πυροπροςταςία του οπλιςμζνου
ςκυροδζματοσ ζωσ 2 ώρεσ.

Πυράντοχη επίςτρωςη λεπτοφ και ςκληροφ φιλμ
για ανθεκτική προςταςία και διακόςμηςη
Σο Aithon A90H Θερμοδιογκοφμενη (intumescent) βαφή πυροπροςταςίασ:

 κυροδζματοσ, είναι πιςτοποιημζνη ςφμφωνα με BS EN 13381-3, BS EN 13501-2,
πυραντίςταςη για 30, 60, 90, 120, 180, και 240 λεπτά

 Σοιχοποιίασ, είναι πιςτοποιημζνη ςφμφωνα με EN 1364-1 / EN 13501-2
κλάςη πυραντίςταςησ EI 120
Φιλικό ςτο περιβάλλον
Ενόσ ςυςτατικοφ
Γρήγορου ςτεγνώματοσ
Βάςεωσ νεροφ
Δεν περιζχει αλογόνο
Χαμηλών πτητικών οργανικών ενώςεων(low Voc content)
Κατάλληλο για την πυροπροςταςία ςε ευαίςθητουσ χώρουσ όπωσ ςχολεία
και νοςοκομεία (Outgassing tests at 40°C: 2,6 g/g)

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σρόποσ εφαρμογήσ και δράςησ
Αρχικά το ςκυρόδεμα αςταρώνεται με χριςθ του κατάλλθλου αςταριοφ από τθν Abolin, δθμιουργώντασ τθν
κατάλλθλθ πρόςφυςθ για τθν επακόλουκθ εφαρμογι του Aithon A90H που εφαρμόηεται ςε πάχοσ ανάλογα
με τθν απαίτθςθ πυραντίςταςθσ που επικυμοφμε να επιτφχουμε. Η τελικι επιφάνεια προςτατεφεται με τθν
χριςθ των λειτουργικών βαφών COOL BARRIER τθσ Abolin, τόςο για τθν προςταςία τθσ πυράντοχθσ βαφισ,
όςο και για τθν επίτευξθ ενόσ άριςτου αιςκθτικοφ αποτζλεςματοσ. Όταν το ςφςτθμα εκτεκεί ςε φλόγα/
φωτιά, το επιβραδυντικό χρώμα αρχίηει να διογκώνεται και ςχθματίηει ζνα ςτρώμα ςτερεοφ άνκρακα,
πάχουσ μζχρι και εώσ 150- 200 φορζσ μεγαλφτερου αρχικοφ ξθροφ υμζνα του χρώματοσ. Αυτόσ ο αφρόσ
απομονώνει και προςτατεφει τθν επιφάνεια από τθν επίδραςθ τθσ φωτιάσ και τθσ κερμότθτασ για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα. Σταματά τον καπνό, κακυςτερεί τθν εξάπλωςθ τθσ φλόγασ και τθν μεταφορά τθσ
κερμότθτασ.

Ακόμη και μετά από 240 λεπτά δοκιμήσ,
το Aithon A90H επιδεικνφει ιςχυρή
πρόςφυςη ςτο ςκυρόδεμα.
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Το παρόν φυλλάδιο κα πρζπει να διαβάηεται ςε ςυνδυαςμό με τo ςχετικό Τεχνικό Φυλλάδια και Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ του υλικοφ.
ΑBOLIN CO GREECE Email: abolin@abolinco.com Site: www.abolinco.com, Tel: 0030 210 5575568, Fax: 0030 210 5570616
18 Γαλαξία, Αφαία Σκαραμαγκά 12462, Χαιδάρι, Ακινα.

