APPLICATIE HANDLEIDING
Zwaluw FireProtect FP PU Foam
De FP PU Foam kunt u eenvoudig aanbrengen d.m.v. een Pur-pistool of met de bijgeleverde handadapter.
Situatie A:

Voeg volledig vullen met FP PU Foam

1. Maak de voeg stofvrij met een zachte borstel
en verwijder losse deeltjes.

2. Voeg voorbevochtigen met water door middel
van bijvoorbeeld een sprayflacon.

3. Draai het pistool of de hand-adapter bovenop
de schuim bus. Te allen tijde met de Pur bus
rechtop, draai de spuit onderste boven op de
pur bus. Schud de bus minimaal 20 keer goed
in een verticale beweging.

4. Vul de volledige diepte van de voeg met
schuim. Plaats het pistool zover mogelijk in de
voeg en vul de voeg volledig met FP PU Foam

5. Snijdt het overtollige uitgeharde schuim weg na
ongeveer 1 uur d.m.v. van en scherp mes.

6. De voeg is brandwerend afgedicht met
FP PU Foam.

Situatie B:

Voeg gedeeltelijk opvullen met FP PU Foam en vervolgens afwerken met FP Acrylic Sealant,
FP Silicone Sealant of FP Hybrid Sealant.

1. Maak de voeg stofvrij met een zachte borstel
en verwijder losse deeltjes.

2. Voeg voorbevochtigen met water door middel
van bijvoorbeeld een prayflacon.

3. Draai het pistool of de hand-adapter bovenop
de schuim bus. Ten alle tijden met de Pur bus
rechtop, draai de spuit onderste boven op de
pur bus. Schud de bus minimaal 20 keer goed
in en verticale beweging.

4. Vul de voeg iets terug liggend aanbrengen, het
schuim zal nog expanderen.

5. Breng PE rugvulling aan op de juiste diepte
hierdoor blokkeert men het schuim zodat deze
niet meer naar buiten kan expanderen. Op
deze manier word de juiste diepte gecreëerd
voor de FP kitafdichting.

6. Verwijder na uitharding van het schuim (1 uur)
de rugvulling uit de voeg. De overgebleven
ruimte is nu gelijk aan de vereiste diepte van
de aan te brengen kit.
7. Kijk op de applicatiehandleidingen van de
kitten voor de werkwijze van aanbrengen en
afwerken van de desbetreffende FP kit.

