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Ugunsdrošās uzmavas, manžetes,silikoni

Izmērs Kods Cena ar PVN Izmērs Kods Cena ar PVN Izmērs Kods Cena ar PVN
55mm F COL-Z55 9,98 32mm F COL-S32 10,49 55mm F WRAP55 4,09
65mm F COL-Z65 10,89 38mm F COL-S38 10,77 82mm F WRAP82 5,57
70mm F COL-Z70 11,37 42mm F COL-S42 11,13 110mm F WRAP110 7,11
82mm F COL-Z82 12,34 46mm F COL-S46 11,62 125mm F WRAP125 20,45
90mm F COL-Z90 13,73 48mm F COL-S48 11,86 160mm F WRAP160 24,20

110mm F COL-Z110 15,49 50mm F COL-S50 12,75 200mm F WRAP200 57,98
125mm F COL-Z125 23,84 250mm F WRAP250 68,12
140mm F COL-Z140 26,26 50mmx25m  WRAP50x25 220,22
160mm F COL-Z160 28,98 75mmx25m  WRAP75x25 330,33

Daudzums Kods Cena ar PVN Daudzums Kods Cena ar PVN
310ml F SEA310 2,84 310ml F AC310 5,69

Daudzums Kods Cena ar PVN K-Fire Sealant A ir viendabīga emulsija, K-Flex Fire Acrylic ir viendabīgs akrila
20l F MORTAR 33,88 kas augstas temperatūras iedarbībā veido hermētiķis, kas paredzēts lai novērstu uguns

noturīgu slāni, neļajot dūmiem un uguns un dūmu izplatīšanos caur sienu un grīdas
K-Fire Ex Mortar  ir uz ģipša bāzes liesmām izplatīties pa spraugām un šuvēm. šuvēm, kā arī pa mājas  perimetru izveidotiem
balstīts mūrjavas meteriāls, ko izmanto, lai K-Fire Sealant A piemīt arī labas skaņu komunikācijas caurumiem.
atjaunotu ugunsizturību sienu un grīdu izolējošas īpašības. Tas neatur nekādas Šis akrils ir noturīgs  pret atmosfēras iedarbī-
konstukcijām. Sajaucot ar ūdeni, iegūtā ma- bīstamas izejvielas, un ugunskrēka gadījumā bu un nezaudē savu elastību.
sa veido siltumizolējošu un ugunsdrošu neizdala haloginētus blakusproduktus. Uguns iedarbības rezultātā Fire Acrylic
savienojumu, kas novērš dūmu un uguns K-Fire Sealant A  ir laba saķere ar  dažā- izveido spēcīgu uguns noturību ilgā laika
izplatīšanos caur grīdu un sienu plaisām. diem celtniecības materiāliem. posmā. Termiskā aktivizēšanās notiek pie
K-Fire Ex Mortar žūšanas procesā 180*C, kad materiāls izplešās, aizturot uguni 
izplešas aptuveni  1% robežās, kas nodroši- un dūmus, noturot tos vairāk kā  4 stundas.
na ļoti ciešu blīvējumu vietās, kur materiāls
tiek izmantots.

les diametram.

šamās atveres sienās un pārsegumos un

K-Fire Wrap (ugunsdrošā mažete)

tādejādi pārtrauc uguns un dūmu izplatīša-

K-Fire AcrylicK-Fire Sealant A

montāžu uz gatavajiem plastmasas cauruļ-

K-Fire Collar -Z (cinkota 4h) K-Fire Collar -S (hromēta 4h)

Ugunsdrošā  manžetes lenta ir no uzputojoša 
vadiem ar ugunsizturību līdz EI 120.

K-Fire Collar -Z   cinkota ugunsdroša 
uzmava  sastāv no divām pusēm (lokšņu tē- materiāla, kas tiek piedāvāta atbilstoši cauru-

uzmava  sastāv no divām pusēm (lokšņu tē-

ugunskrēka gadījumā noslēdz degošo cauru- nos uz citiem ugunsdrošības sektoriem,

Manžete-lenta ugunsgrēka gadījumā 
ugunskrēka gadījumā noslēdz degošo cauru- noslēdz degošo cauruļu izvilkšanai nepiecie-

un pārsegumos un tādejādi pārtrauc uguns

Pielietojuma jomas: Ugunsdrošās uzmavas

ļu izvilkšanai nepieciešmās atveres sienās bas sektoriem.

montāžu uz gatavajiem plastmasas cauruļ-

un pārsegumos un tādejādi pārtrauc uguns

rauda korpusiem),  kas nodrošina viekāršu

vadiem ar ugunsizturību līdz EI 120.

un dūmu izplatīšanos uz citiem ugunsdrošī-
Pielietojuma jomas: Ugunsdrošās uzmavas

K-Fire Collar -S   hromēta  ugunsdroša 

ļu izvilkšanai nepieciešmās atveres sienās

nodrošinot ugunsizturību līdz EI 120.

rauda korpusiem),  kas nodrošina viekāršu

un dūmu izplatīšanos uz citiem ugunsdrošī-
bas sektoriem.

K-Fire Ex Mortar
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šuvēm, kā arī pa mājas  perimetru izveidotiem
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