Lakier
ogniochronny do drewna
®

to element kompleksowego systemu

Lakier
ogniochronny do drewna

FireSmart® Bezpieczny dach

®

Najwyższa jakość Systemu FireSmart® daje gwarancję
pełnego bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Skuteczne zabezpieczenie
drewna przed ogniem

gn

www.drewno.icopal.pl

wielofunkcyjny bio- i ogniochronny
impregnat do drewna

o

FireSmart Bio-P/Poż
®

Pełną informację o produkcie oraz kontakt do naszych
doradców technicznych i przedstawicieli handlowych
znajdą Państwo na stronie internetowej
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FireSmart® to również inne
specjalistyczne preparaty:

de

Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Budownictwa Budma 2005
dla Systemu FireSmart®

io c h r o n n

ICOPAL S.A. Zduńska Wola
Bezpieczne drewno
www.icopal.pl

FireSmart® Lakierobejca 4w1
wielofunkcyjna bio- i ogniochronna
lakierobejca do drewna

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197

Pozostałe produkty ICOPAL
do ochrony drewna:

98-220 Zduńska Wola
Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25

Grzybo-Izol S
środek grzybochronny do drewna jest
zalecany jako podkład biochronny pod
FireSmart® Lakier ogniochronny do drewna

e-mail: marketing.pl@icopal.com
www.icopal.pl
Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa

Icopal Gontox W6

tel.: +48 22 577 15 80

bio- i wodochronny impregnat do drewna

fax: +48 22 577 15 90

Grzybo-Izol MUR

Product Manager

środek grzybobójczy do tynków i murów

www.drewno.icopal.pl

tel.: +48 691 519 239

ogniochronny
ISO 14001
Zarządzanie Ochroną Środowiska

LAKIER DO DREWNA
do wewnątrz

y

®

Lakier

ogniochronny do drewna

Zalety:

Szczególnie polecany do:

• wielofunkcyjność:

• ogniochronnego zabezpieczania drewna, boazerii
ściennej i sufitowej, stolarki otworowej, mebli itp.

chroni przed ogniem i dekoruje drewno,
• elastyczność powłoki i wyjątkowa trwałość,
• odporność na ścieranie, uderzenia
i zarysowania,

• dekoracyjnego wykończenia powierzchni elementów z drewna, np.: boazerii, sufitów, drewnianych elementów wystroju wnętrz, stosowanych
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, np.: kina, szkoły, restauracje,
obiekty zabytkowe i sakralne.

• powłoka bezbarwna z połyskiem

o
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• bardzo dobra przyczepność do podłoża,
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• nie żółknie z upływem czasu,
Dekoracyjna ochrona
o wyjątkowych właściwościach:

• uwypukla naturalny rysunek drewna.

skuteczne zabezpieczenie drewna
przed ogniem wewnątrz budynków

¸

wysoka estetyka wykończenia

¸

doskonała wydajność

¸

prosta, szybka i tania aplikacja

¸

wyjątkowa trwałość zabezpieczenia

Skuteczność zabezpieczenia
przed ogniem:
Drewno zabezpieczone środkiem FireSmart®
Lakier ogniochronny do drewna uzyskuje
klasyfikację ogniową w zakresie stopnia
palności - wyrób niezapalny.
Wydajność: 8-10 m2 z 1l
Zalecana ilość warstw: 2-3
Aplikacja: pędzel, wałek

