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Multifire S801 

Productinformatie 

SC801‐120  Intumescent  Basecoat  is  een 
watergedragen,  witte,  dunne  film  opschuimende 
coating  voor  de  bescherming  van 
constructiestaalwerk.  
 

Producteigenschappen 

 Watergedragen opschuimende  coating geschikt 
voor  intern gebruik op constructiestaalwerk  tot 
120 minuten brandwerendheid 

 Gemakkelijker aan te brengen product voor meer 
efficiëntie  op  de  site  met  verbeterde  gladde 
matte afwerking 

 Compatibel  met  een  volledig  assortiment 
Multifire primers en topseals 

 Zeer lage VOS 
 

Gebruik / doel 

SC801‐120 biedt tot 120 minuten brandwerendheid 
tegen  'I'‐profielbalken,  kolommen,  holle‐
profielkolommen en cellulaire balken. 
 

Afwerking 

SC801‐120 kan worden aangebracht op een gladde 
matte  afwerking.  Een  compatibele  topseal  kan 
worden aangebracht als een decoratieve afwerking 
vereist is. 
 

Kleur 

Wit 
 

Verpakking 

Geleverd in emmers van 25 kg 
 

Milieuoverwegingen 

Zeer  lage  VOS.  Bevat  geen  zeer  zorgwekkende 
stoffen. 
  

Beschikbaarheid 

Alleen verkrijgbaar via de specialisten van Multifire. 
 

  

Voorbereiding 

SC801 moet worden  aangebracht op een  schoon, 
onbeschadigd  en  droog  gegrond  oppervlak.  Door 
Multifire aanbevolen primers staan vermeld op de 
website  van  Multifire.  Multifire  heeft 
compatibiliteitstesten  uitgevoerd  op  een  breed 
scala aan primers en topcoats en kan gecontacteerd 
worden  voor  bevestiging  van  compatibiliteit met 
SC804.  De  primer  moet  worden  aangebracht  in 
overeenstemming  met  de  instructies  van  de 
fabrikant. 
  

Toepassingsvoorwaarden 

Multifire SC801‐120 wordt alleen aanbevolen voor 
toepassing  en  gebruik  op  droog  beschermd 
constructiestaal. Als de basislak nat wordt,  is deze 
waarschijnlijk  beschadigd  ‐  blaasvorming  en 
kreukels kunnen optreden. 
 
SC801‐120 mag alleen worden aangebracht als de 
lucht‐ en staaltemperaturen hoger zijn dan 5 ° C. De 
relatieve vochtigheid moet lager zijn dan 80% voor 
een succesvolle applicatie. De temperatuur van het 
stalen  oppervlak moet minimaal  3  °  C  boven  het 
dauwpunt liggen. Zorg ervoor dat het staal droog is 
en vrij van contact met regen of condens tijdens het 
aanbrengen en drogen van SC801‐120. 
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Beschermende uitrusting 

GEBRUIK  IN  GOED  GEVENTILEERDE 
OMSTANDIGHEDEN 
Zorg  ervoor  dat  alle  aanbevolen  beschermende 
uitrusting wordt gedragen tijdens het hanteren en 
gebruiken  van  dit  product.  Raadpleeg  het 
veiligheidsinformatieblad  voor  een  volledige 
aanbeveling. 
  

Toepassingsapparatuur 

Airless spuitapparatuur wordt aanbevolen en moet 
voldoen  aan  deze  richtlijnen:  Werkdruk:  2500  ‐ 
3000 psi (175 ‐ 210 kg / cm²) 
 
Tipgrootte: 19 ‐ 21 duizend 
Ventilatorhoek: 20 ° ‐ 40 ° 
Slangdiameter: 10 mm (3/8 ") (binnendiameter) 
Slanglengte: Max.  60 meter,  in‐line  filters mogen 
normaal niet worden gebruikt. 
 
SC801‐120  wordt  gebruiksklaar  geleverd  en  mag 
niet  worden  verdund,  maar  moet  voor  gebruik 
mechanisch worden geroerd. 
 

Samenstelling 

Een zeer lage VOS‐formule op waterbasis 
 

Certificatie 

 Certifire  CF5365  ,  BS476  Part  21:  1987,  Cellular 
Beams  YB5  (neem  voor  andere 
certificeringsvereisten contact op met Multifire) 
 

Classificatie van gebouwen 

C1‐,  C2‐  en  C3‐omgevingen.Raadpleeg  de 
specificatierichtlijnen voor volledige details. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassing 

AIRLESS SPUITEN 

 
SC801‐120  kan  worden  aangebracht  tot  een 
maximale natte laagdikte (WFT) van 1,2 mm in een 
enkele  spuitlaag  bestaande  uit  meerdere  snelle 
passages. Het bereiken van maximale belastingen is 
afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. 
 

TOEPASSING BORSTEL / ROLLER 

Gebruik  voor  het  aanbrengen  van  een  kwast  een 
“opleg” ‐techniek om zware vlekken op de kwast te 
voorkomen. 
 
Maximale natte  film per  laag bij  aanbrengen met 
kwast of roller is 0,6 mm. Een kortharige roller geeft 
een licht gestructureerde afwerking. 
Meet  tijdens  het  aanbrengen  de  natte  laagdikte 
regelmatig met de meegeleverde WFT‐meter om er 
zeker  van  te  zijn  dat  de  juiste  laagdikte  wordt 
aangebracht. 
 
Om de meter te gebruiken, steekt u de tanden in de 
natte basislaag. De  laatste te coaten tand geeft de 
behaalde natte laagdikte aan. In het geval van over‐ 
of  onderapplicaties  zijn  aanpassingen  aan  de 
laadsnelheid van volgende lagen vereist. 
 
 
 


