CKC® FM-012

ESPECIFICAÇÕES
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, fácil de instalar, livre de halogênios e não contém amianto. Não possui
compostos orgânicos voláteis (VOC=11). Autoportante.

Ensaios e Certificados:
UL1479 (3h), T&F Rating, FM Approved e ASTM E662 com Dm<450.
Aplicações:
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
E USO DO PRODUTO
CKC® FM-012
INSTALAÇÃO
1. Limpe a superfície das aberturas e de todas passagens
onde será aplicado;
2. Caso seja necessário, use moldes ou formas para o
material;
3. Aplique a quantidade adequada do CKC® FM-012 e
posteriormente apare a superfície com uma espátula;
4. A superfície pode receber pintura após a cura completa.
ARMAZENAGEM
Armazene em ambiente interno, seco e livre de calor, entre 10ºC
a 30ºC.
Utilize o produto em até 24 meses da data de fabricação (vide
frasco: AAMMDD)
MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Após a aplicação do produto, o mesmo deve ser inspecionado a
cada 2 anos para ambientes internos e quando se aplicar a
ambientes externos, a inspeção deve ocorrer anualmente, afim
de diagnosticar, reparar ou dar o tratamento adequado para sua
durabilidade/ciclo de manutenção/vida útil e garantias.
A CKC do Brasil e seus aplicadores estão qualificados e aptos a
executar estas inspeções e relatórios, bem como as medidas de
manutenção adequadas para a conservação e durabilidade do
produto. A não realização da inspeção anual e não comunicação
por escrito dos relatórios à CKC do Brasil, implica na perda das
garantias do produto. Solicite hoje a sua inspeção e assegure
que o produto terá sua durabilidade esperada. Consulte neste
link o Manual de Manutenção e Conservação dos Produtos CKC:
https://ckc.com.br/manual-de-manutencao-e-conservacao-dos-produtos-ckc
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
Para sua segurança, utilize máscara de respiração, óculos
protetores e luvas de látex durante a aplicação.
A CKC do Brasil não se responsabiliza pelo uso incorreto do
produto, bem como por acidentes ocorridos com o mesmo.
Consulte com nossa equipe técnica sistemas e rendimentos
disponíveis para cada produto.
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