101 MINERALULL
Universal bakdytt
• Oppfyller krav til

branntetting

• Tåler temperaturer

på opptil +1400 °C

• Lav vekt
• Lett å forme og tilpasse
• Reagerer ikke i kontakt

med andre materialer

• Inneholder ingen

farlige kjemikalier

101 serien – fra leverandøren av

i Norge.

www.101.as
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

101 MINERALULL er konstruert for å oppfylle krav til
branntetting når branntettingen blir gjort sammen
med den SP FIRE RESEARCH-sertifiserte fugemassen 101 BRANNAKRYL. Den har veldig god isoleringsevne mot høye temperaturer og tåler opptil
+1400 °C. Den er lett å forme og fyller godt.

Farge: Hvit
Densitet: 128 kg/m³, ukomprimert. Ved montering
økes tettheten

BRUKSOMRÅDER

FORPAKNING

Med sin lave vekt og gode termiske egenskaper er 101
MINERALULL ideell å bruke som bakdytt/fyllmasse
for branntettingsprodukter, og for å isolere mot høye
temperaturer fra f.eks. pipeløp eller ovner. Den er også
mindre irriterende for huden enn for eksempel steinull.

Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

1 stk blister

T599624

1229200

9201355

46001896

Eske á 15 stk pose

T599625

1229201

9201356

46004643

BRUKSANVISNING
For riktig bruk, følg nøye monteringsanvisningen til 101 BRANNAKRYL. 101 MINERALULL er
ikke skadelig, men kan støve når den plasseres,
kuttes og rives. Det anbefales derfor å bruke
vernebriller, støvmaske og passende arbeidshansker, samt ha god ventilasjon og lokalt avsug.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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