FIRESTOP
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO

A nova linha de produtos de firestop introduzida pela
CKC do Brasil, trás novas tecnologias em vedação de
frestas e vãos para múltiplas aplicações profissionais
que exigem até 4 horas de TRF (Tempo de Resistência
ao Fogo). Através de sua ação expansiva, em contato
com o fogo, cria-se uma camada protetora contra a
penetração do fogo em diversos ambientes.
Certificados por normas internacionais, são produtos
conceituados mundialmente e utilizados pelos melhores
profissionais de firestop, pela excelente performance e
ótima aderência em qualquer substrato. Produtos livres
de compostos halógenos, amianto e sílica*.

GAMA DE APLICAÇÃO
Ideal para a selagem de frestas e vãos em aplicações
de firestop como: tubulações, cabeamentos elétricos,
shafts, juntas, portas, janelas e paredes de
compartimentação horizontal. Possui ótima aderência
em concreto, rochas, placas de gesso acartonado,
placas de silicato de cálcio, metais, vidro, plásticos,
entre outros substratos.

International Commerce Centre Kowloon
Hong Kong

ACABAMENTO
Disponível nas cores branca, cinza ou incolor,
ambas apresentam excelente qualidade de
acabamento, consistência, facilidade de
aplicação e cura ao toque em até 60 minutos.
A flexibilidade, plasticidade e resistência às
intempéries é um atributo dos produtos à base
de silicone.
Consulte as aplicações na página seguinte.
*Para CKC-INSS 2460.

ESPECIFICAÇÕES

CKC® FM-011

A Massa Moldável Corta-Fogo CKC-FM-011 é flexível e
permanece sempre moldável com propriedades
intumescentes de reação rápida que bloqueia a
passagem de chamas e fumaça tóxica. A Massa
Moldável Corta-Fogo é usada para proteger passagens
de cabos, conduítes, tubos metálicos e dutos de ar com
resistência ao fogo de até 3 horas.

Densidade

Aprox. 1,25 a 1,35 g / cm³

Cor

Preta

Temperatura de instalação

5ºC a 35ºC

Elasticidade

> 40%

Temperatura de expansão

220ºC

Taxa de expansão

5 a 10 vezes

Embalagem

20 Kgs / Ctn (10 folhas * 2kg) ou
12 Pcs / Ctn (0.4kg / pçs) (Barras)

Principais Benefícios:
Elevada taxa de intumescência, moldável, fácil de instalar,
livre de Halogênios e Não contém amianto. Não possui
compostos orgânicos voláteis (VOC=11); Autoportante.

Certificados: UL1479 (3h), T&F&L Rating, GB23864,
ASTM E84, ASTM E662 e FM Approved.

CKC® FM-012

A massa corta-fogo CKC-FM-012 é um produto intumescente para vedação de vãos de maior dimensão, com uso
de espátulas, em dutos, canos e passagem de cabos.
Também pode ser utilizado em substituição ao selante,
desempenhando a função de corta-fogo por até 3 horas.

Densidade

1,35 - 1,45g/cm³

Cor

Vermelho

Tempo de cura completa

7 - 14 dias

Temp. de uso

5 - 40°C

Temp. de armazenagem

10 - 30°C

Embalagem

Balde de 5 Kg

Principais Benefícios:
Elevada taxa de intumescência, moldável e fácil de instalar, livre de Halogênios e Não contém amianto. Não possui
compostos orgânicos voláteis (VOC=11); Autoportante.

Certificados: UL1479 (3h), T&F Rating, FM Approved e
ASTM E662 com Dm<450.
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ESPECIFICAÇÕES

CKC® INSS 1440 / 2460

Os selantes intumescentes resistentes ao fogo podem ser de
base acrílica (CKC® INSS-1440), aplicáveis em pequenos
vãos, aberturas e nas selagens elétricas e perimetrais, para
ambientes secos e internos; ou à base de silicone
(CKC® INSS-2460), aplicáveis em pequenos vãos, aberturas e
nas selagens elétricas, hidráulicas, juntas, ideal para ambientes
úmidos e externos.

Densidade

Aprox. 1,55 ± 0,1g/cm³/1,15 -1,25g/cm³

Cor

Cinza / Branca

Temperatura de uso

5 a 40º C/-25 a 80º C

Cura ao toque

Aprox. 30 min.

Tempo total de cura

7 a 21 / 7 a 14 dias

Dureza (CKC-2460)

Shore A 30º - 40º

Alongamento (CKC-2460)

>200%

Taxa de expansão (CKC-1440)

3 a 5 vezes

Temp. de armazenagem
Embalagem

10 a 30ºC

Tubo de 310ml / Sachê de 600ml (INSS 1440)

Certificados: UL1479 (3h), T&F Rating, *UL2079 (3h), ASTM
E662 com Dm<450, ASTM E84, FM Approved.
* somente presente no modelo CKC-INSS-2460+ sob encomenda.

CKC® US-150
CKC® US-150 é uma espuma expansiva intumescente com
propriedades corta-fogo, bi-componente, que quando misturados, formam o produto final para vedação de vãos pequenos e
médios de batentes de portas, juntas de dilatação, aberturas em
lajes de concreto ou paredes de alvenaria e uma infinidade de
aplicações que exija esta característica da espuma expansiva.

Cor

Cinza escuro

Embalagem

Tubos de 400ml

Tempo de formação de espuma

2 min.

Temperatura ideal de formação de espuma

20ºC ~ 35ºC

Tempo para cura total

NBR 6479 (30 min)

24 horas

Temperatura de armazenamento

15 ~ 25ºC

Rendimento

1,1 L

Principais Benefícios:
Fácil aplicação; Intumescente; Alta resistência ao fogo; Sem halogênio; Sem amianto; Durável e livre de manutenção.

Certificados: UL1479 (2h) T & F Rating; FM Approved; CAN/ULC-S115 (2h); CNS14514 (3h) classes A & B;GB 23864-2009 (2h);
ASTM E662-2001 & FAR25.853-1995; ASTM D257-99.
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CKC® INSS-1186

ESPECIFICAÇÕES
CKC® INSS-1186 Revestimento Elastomérico é uma resina
acrílica à base de água que oferece excelente flexibilidade mesmo
após a cura total. O CKC® INSS-1186 é testado de acordo com a
UL 2079, ASTM E 2307 e a ULC S115 para uso em sistema de
juntas dinâmicas, juntas de parede divisória, selagem perimetral e
penetrações, pode ser aplicado com pincel, pistola airless ou
espátula. Compatível com lã mineral, placa de silicato de cálcio,
placa de gesso, cimento ou placa de fibra cerâmica.
Principais benefícios:
A base de água; sem solventes orgânicos; suporta compressão e
extensão em articulações dinâmicas; resistente à água e hermético;
livre de halogênio; sem amianto; sustentável ecologicamente;
de fácil aplicação.

1,5 ± 0,1 g / cm³

Densidade

≥75%

Conteúdo sólido (por peso)

7-8

Valor de pH

Aprox. 30 min.

Cura ao toque
Ensaios e Certificados:
ASTM E 2307, UL2079, Classificação do sistema 3 horas,
L Rating; Capacidade de movimento 8% de compressão ou
extensão; CAN / ULC, S115 F, FT, FH, FTH.

Tempo total de cura

3-7 dias (depende da espessura e temperatura ambiente)

Deslocamento cíclico máximo
Armazenamento
Embalagem

± 8%
10°C - 30°C (50°F - 86°F)
3,785 L / Balde 18 L / Tubo 310ml

CKC® GC-9920
A pintura intumescente CKC® GC-9920, para placas de lã-de-rocha,
cria um sistema corta-fogo resistente a até 2 horas, devidamente
testada e certificada para este propósito. Com propriedades
flexíveis, é ideal para criar uma camada resistente ao shafts verticais
e horizontais, acompanhando o formato de cada passagem e seus
dutos hidráulicos ou cabos elétricos. Em caso de incêndio, a
camada protegida irá se expandir em até 30 vezes, barrando a
propagação das chamas, gases quentes e fumaça. Este é um
sistema que deve ser seguido de acordo com o que foi certificado.
Consulte nossa equipe para os detalhes técnicos.
Principais benefícios:
Baixo VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)
Compostos Não-Halogenados
Excelentes propriedades de Estanqueidade para fumaça
Benefícios acústicos
Expansível durante incêndio
Instalação rápida com equipe especializada
Baixo peso ao sistema

NBR 6479

Ensaios e Certificados:
ABNT NBR 6479:1992 (2h corta-fogo) - Portas e Vedadores Determinação da resistência ao fogo, UL1479 (2h corta-fogo),
ASTM E84, CAN/ULC S115 (2h corta-fogo), FM Approved,
GB23864 e ASTM E662.
Instruções de aplicação e uso do produto:
Consulte o manual detalhado do sistema em
tecnico@ckc.com.br

Visite nosso site: www.ckc.com.br ou contate-nos por e-mail: info@ckc.com.br ou ligue: +55 (11) 5584-6380

CKC® PUTTY PAD

ESPECIFICAÇÕES
CKC® Putty Pad é uma massa intumescente em formato de folha,
moldável que pode ser facilmente instalada em caixas de tomada,
disjuntores e outros elementos de membrana, utilizados em paredes
flexíveis de construções que exijam resistência a fogo. Quando
exposto às chamas de elevadas temperaturas, fumaça e gases
quentes e tóxicos, o CKC® Putty Pad age expandindo e formando
uma proteção térmica a estes elementos sem comprometer a
integridade e isolamento térmico por até 2 horas.
Principais benefícios:
Aplicado à mão; fácil de instalar; moldável; reutilizável;
não halogenado; não contém amianto; possui zero VOC; estanque
à fumaça; altamente intumescente quando exposto ao fogo;
excelentes propriedades de isolamento acústico.

Cor

Preta

Aparência

Sólido, moldável

Espessura

3/16" (5mm)

Taxa de expansão

5 ~ 10 vezes

Ensaios e Certificados:
Proteção de abertura de parede testada até 2 horas de
acordo com UL 1479 (categoria CLIV).

Gravidade específica

1.3 ~ 1.4 g / cm

Percentual de sólidos

100%

Característica de queima de superfície (ASTM E84):

VOC

0g/L

Tempo de cura

Propagação da chama: 0; Desenvolvimento de fumaça: 0
Classe de transmissão de som (ASTM E90):
Classificação STC 63 (por tipo de construção)

Colares Intumescentes CKC®

Nenhum, não secará nem desintegrará

Temperatura de armazenamento

41° F (5° C) ~ 113° F (45° C)

Temperatura de aplicação

41° F (5° C) - 120° F (49° C)

Temperatura em serviço

-4° F (-20° C) a 120° F (49° C)

Mofo e bolor (ASTM G21)
Embalagem

Sem crescimento

Pacote 20 folhas / Tam. folha 229 x 229 x 5mm

Os colares intumescentes com armação em aço 100% inoxidáveis,
são empregados ao redor de tubos plásticos para evitar a passagem
do fogo e da fumaça. As fitas intumescentes podem ser grauteadas
ao redor dos tubos plásticos ou fixadas com lã mineral. Solicite
também as fitas pré cortadas nos diâmetros de 50, 75 e 100mm:
reduza desperdícios e aumente a sua produtividade.
Principais atributos:
Elevada taxa de intumescência, rápida expansão para uma vedação
eficiente e pode ser ajustada para o tamanho ideal. Disponível para
grauteamento ou sistema com lã de rocha.

Fitas Intumescentes (rolo de 2 m):

NBR 6479

Fitas Intumescentes disponíveis:
CKC® INFS-0812: (5mm x 60mm x 2M).
CKC® INFS-0812h: (5mm x 30mm x 2M).
CKC® INFS-0812q: (5mm x 15mm x 2M).
No momento do orçamento, tenha em mãos os diâmetros
nominais e repetições de cada.

Ensaios e Certificados:
ABNT NBR 6479:1992 (2h corta-fogo) - Portas e Vedadores - Determinação da resistência ao fogo, UL1479 (3h corta-fogo) e ASTM E662.
Diâmetro do tubo

Camadas de Fitas
Intumescentes
(CKC-INFS 0812q)

Camadas de Fitas
Intumescentes
(CKC-INFS 0812h)

Camadas de Fitas
Intumescentes
(CKC-INFS 0812)

até 100 mm

1

N/A

N/A

101 a 125 mm

N/A

2

N/A

126 a 150 mm

N/A

N/A

2

Acima de 150mm ou com cinta inox consulte nossa equipe.
Tabela - Diâmetro do tubo x Quantidade de camadas de fitas intumescentes

Instruções de aplicação e uso do produto:
Consulte o manual detalhado do sistema em tecnico@ckc.com.br
Solicite a nossa calculadora de colares.

Visite nosso site: www.ckc.com.br ou contate-nos por e-mail: info@ckc.com.br ou ligue: +55 (11) 5584-6380

CKC® FB01-15

ESPECIFICAÇÕES
A manta corta fogo CKC® FB01-15 é um envoltório resistente
ao fogo que consiste em um cobertor de fibra cerâmica
encapsulado com uma folha reforçada com tela. Ele fornece um
invólucro flexível e não combustível para dutos, sistemas de
ventilação, ar condicionado e eletrocalhas. A manta corta fogo
CKC® FB01-15 oferece proteção de compartimentação vertical
e horizontal impedindo o avanço das chamas e da fumaça.

Espessura

13 mm

Largura

600 mm

Comprimento

7200 mm em rolo

Máx. Temperatura

1260°C (2300°F)

Densidade

128Kg / M³

Resistência à tração

1,05 kg / cm²

Embalagem

2 rolos / caixa

Principais Benefícios:
Leve e com alta flexibilidade para fácil instalação; Baixa propagação de chamas e desenvolvimento de fumaça; Sem amianto; Bom
desempenho à prova de fogo.
Certificados: UL1479 (3h); T, F & L Rating; ASTM E662; CNS14514 (3h); Classes A e B.
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O CKC® ProWrap é um produto de isolamento térmico
resistente ao fogo desenvolvido para fornecer proteção real
contra incêndios em sistemas de cabeamentos elétricos
atingidos por fogo de hidrocarbonetos (altas temperaturas em
curto espaço de tempo).

Máx. Temperatura de serviço (°C)
Densidade aparente (kg/m³)

1260
115〜150
≤ 3% @1100°C X 24hrs

Redução Linear

≤ 1.5% @1000°C X 24hrs
Condutividade térmica (W/m . K)

≤ 0.13
≤ 0.18

30 min.
ou

60 min.

≤ 0.26
Calor específico (kj / kg . K)

1.046

Tamanho disponível

25.0mmX600mmX7200mm por rolo

(1 rolo / caixa)

37.5mmX600mmX5000mm por rolo

Principais Benefícios:
Excelentes propriedades refratárias e isolantes; Envoltório flexível, leve e de alta resistência para fácil instalação; 30 minutos de
bandeja de cabos e conduíte de proteção contra incêndio de hidrocarbonetos; FM approved com base no teste de pior caso
(bandeja / conduíte vazio; sem dissipador de calor); Chama zero e sem fumaça; Estabilidade térmica e baixo encolhimento; Máx.
temperatura usar até 1260°C.
Certificados: ASTM E1725; ASTM E1529; FM Approval Class：3973.
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Visite nosso site: www.ckc.com.br ou contate-nos por e-mail: info@ckc.com.br ou ligue: +55 (11) 5584-6380

