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HEMPACORE 
 AQ 48860 

 
 

Описание на продукта 
 

HEMPACORE AQ 48860 е еднокомпонентно, несъдържа -

що хлор , физически съхнещо, набъбващо покритие на  

водна основа,използвано за пасивна пожарозащита на 

структурна стомана при целулозни пожари. Продуктът е 

без съдържание на летливи органични съединения със 

СЕ маркировка и Европейско Техническо Одобрение ETA 

13/1051 съгласно ETAG 018 част 2-ра. 

 

Приложение: 
 

HEMPACORE AQ 48860 е тънкослойно, набъбващо 

покритие на водна основа за пасивна пожарозащита на 

структурна  стомана използвана в индустриални 

помощения, публични сгради, стадиони, изложбени зали, 

летища, супермаркети и др  Може да бъде използвано 

както за нови конструкции така и за ремонти. Може да 

бъде използвано за поправки  върху  свежо нанесен 

Hempacore AQ 48860. 

•  Осигурява ефикасна, до 60 минутна пожарозащита на 
открити греди и колони, профили на структурна стомана при 
целулозни пожари в съответствие с  EN 13381-8. 
•  Подходящ за употреба при закрити условия при корозионна 
среда до C2 съгласно ISO 12944-2:1998   

•  Подходящ за полагане на открито и закрито чрез 
безвъздушно пръскане или четка. 

 

 
   Физични константи  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДИМСТВА Цвят: Бял/10000  

 
Висока производителност  

Тънкослойното полагане спомага за по-
бързото боядисване и съкращава 
разходите 

Обемно съдържание на 
сухо в-во: 

67 ± 3 % 
 

 

 
Висококачествен материал 

Надежден продукт, който е по-малко 
чувствителен към температурните 
промени по време на нанасяне 

 
Теоретична покривност: 

 
Зависи от дебелината на 
слоя пр. 1 m2/литър - 670 
микрона 

 

Бързо съхнене & кратки интервали 
за препокриване 

Намаля цялостното време за 
боядисване 

 
Точка на възпламеняване: 

 
>100ºC 

 

НЕ съдържа летливи, 
органични съединения 

В съответствие с регулаторните изисквания 
и безвреден за околната среда 

 
Относително тегло: 

 
1,4 кг/литър 

 

 Възможност за изработване на  Суха повърхност: 15 мин при 20ºC  

(750 µm) 
 Съвместим с широка гама 

грундове и финишни 
покрития                                индивидуални ситеми, съответващи на 

различни атмосферни излагания 

Сух при допир: 30 мин при 20ºC 

(750 µm) 
 

Готов за преместване и 
работа: 

4 часа  при 20ºC 

(750 µm) 
   

 

Съдържание на летливи 
органични с-я: 

 
0 гр/литър 

 

Информация за продукта
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HEMPACORE 
AQ 48860 

 
 
 

• HEMPACORE AQ е предпочитаната пожарозащита, тъй 

като съчетава високо качество и бързо съхнене в 

един продукт. 
 

Отличителни черти: 
 

• Възможност да се специфицира малка ДСФ поради високото качество  
    на материала  

 

•  Бързо съхнене и кратки интервали за препокриване,  
които намаляват крайните разходи  

 

• НЕ съдържа летливи, органични съединения 

 
Типови спецификации 

 
 
 

Ниска степен на корозия – на закрито - смесена система 
Органични грунд и финиш/набъбващо покритие на водна основа 

 

 
 

1x 100 µm    HEMPADUR 15570 

1x                  HEMPACORE AQ 48860            * според специф. 

1x 100 µm    HEMPATHANE HS 55610 
 

    Ver Мнoго ниска степен на корозия – на закрито –  

пълна система на водна основа 

 
1x 75 µm      HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18032 

1x                   HEMPACORE AQ 48860           * според специф. 

1x 50 µm      HEMUCRYL ENAMEL 58100 
 

 
Налична е допълнителна 

информация при запитване
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