
 
 
PYROCOUSTIC SEALANT 
 
Akrilik bazlı yangın, duman ve ses yalıtımı sağlayan dolgu mastiği. 
 
Alevin ve zehirli gazların geçişini durdurmak üzere tasarlanmış yangın durdurucu bir mastiktir. Mastik, 
alevin ısısına maruz kaldığında duman geçişini engelleyen bir karakter alır ve 5 saat’e kadar alevin ve 
gazların geçişini engelleyen bir katman oluşturur. 
 
Standartları 
 
Pyrocousric Sealant, IMO EM 9001 ile üretilmiştir. EN 1366-4 ve BS 476 Part 20 standartlarına ve 
Certifire No CF 724’e göre 5 saat yangın dayanım sertifikasına sahiptir. 
 
 
 
Kullanım Alanları 
 

� İç mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, 
� Havalandırma kanallarının duvar ve döşeme geçişlerinde, 
� Yangın, doğalgaz, sıhhi tesisat ve ısıtma-soğutma borularının yatay ve düşey geçişlerinde, 
� Betonarme döşeme, kolon ve kirişlerin, alcı levha, tuğla, gaz beton gibi yapı malzemeleri 

geçişlerinde, derz ve boşluklarında, 
� Yangın yalıtımı yapılmış alanlarda sonradan yapılacak tesisat boru ve kablo ilavelerinde 

delinen bölgelerin eski konumuna getirilmesinde, 
� Eski şartname ve yapı tekniklerine göre yapılmış mevcut binalardaki tesisatların derz ve 

boşlukların belirtilen derz detaylarına göre pasif yangın yalıtımı amaçlı yalıtılmasında, 
� Az hareketli kontrol ve yapı derzlerinin yangına karşı yalıtılmasında, 
� Kalorifer ve doğalgaz borularının etrafında, 

Avantajları 
 

� Tek bileşenlidir, kullanıma hazırdır ve kolay uygulanır. 
� Havanın nemi ile kürlenme özelliğine sahiptir. 
� Elastiktir. 
� Astarsız uygulanır 
� Servis süresi boyunca, hava koşulları fiziksel özelliklerini değiştirmez. 
� Neme ve küflenmeye karşı dayanıklıdır. 
� Solventsizdir ve düşük VOC değerine sahiptir. 
� Ses absorbsiyonuna yardımcı olur. 
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Teknik Özellikler 
Uygulama Prosedürü 

 
� Derz veya boşluklar her türlü toz, yağ ve 

parafinden arındırılır. 
� Uygulama yapılacak derz veya 

boşlulukların çevresi gerekli görülmesi 
halinde maskeleme bandı kullanılabilir 

� Derz veya boşluklardaki derinlik kontrolü 
ve uygun kesit dizaynı için 100 kg/m3 yoğunlukta taş yünü yerleştirilir, 

� Derz ve boşluklar gerekli derinliğe kadar doldurur, düzgün bir yüzey bitirme işlemiyle 
uygulama tamamlanır 

� Minimum derinlik 10 mm olmalıdır. 
� Duvar uygulamalarında mastik her iki taraftan, düşey uygulamalarda döşemenin üst 

kısmından uygulanmalıdır. 
 
Standart Renkler 
 

� Beyaz, gri ve kahverengi 
� Mavi, kırmızı ve yeşil (Özel sipariş ile) 

Ambalaj 

� 310 ml ’lik kartuş 

� 600 ml ’lik Sosis 

Depolama 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa sureli 
depolamalarda, en fazla 4 koli üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. 
Uzun sureli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. 
 
Raf Ömrü 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Ambalajları acılan ürünler 
tüketilmelidir. 

Dikkat ! 
 
Malzemenin kürünü tamamlaması için +5OC’ den düşük +30OC‘ nin üzerindeki sıcaklıklarda 
uygulanmamalıdır. 

� Dış yüzey uygulamalarında derzler, ilk 48 saat yağmurdan ve sudan korunmalıdır. 
� Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu tava ömrünü ve çalışma zamanını uzatır. 

Yüksek sıcaklıklar viskoziteyi artırır, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen 
kürlenme zamanları buna bağlı olarak kısalır. 

� Malzemenin kürunu tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum 
sıcaklığın altına düşmemelidir. 

� İstendiği takdirde su bazlı boyalarla üzeri boyanabilir. 
� Ağır yük altında kullanılan zemin derzleri için uygun değildir. 
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Çökme  20 mm’ye kadar yoktur 
Kürlenme Süresi 24 Saatte 1,5mm 
Sarfiyat (10 x 10 mm) 3,1 m/kartuş 

Yüzey Kuruma Süresi 
23°C’de ve %50 bağıl 
nemde 10 dakika 

Shore/A 50 
Uygulama Sıcaklığı +5°C ile+35°C arası 


