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Dane techniczne: 

Opis produktu: 
 
Ogniochronna masa akrylowa Piro Acrylic Sealant AC120  

jest płynną, gęstą masą w kolorze białym, na bazie 

wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej ze specjalnymi dodatkami. 

Masa wciśnięta w złącza lub szczeliny w warunkach pożaru 

powiększa swą objętość, wypełniając szczelnie przestrzenie pomiędzy 

elementami budowlanymi. 

 

Zastosowanie: 
 
 Do wypełniania złączy liniowych szczelin lub dylatacji w 

przegrodach budowlanych o niewielkiej możliwości ruchu 

elementów o możliwym ich przemieszczaniu ±7,5 %. Może być 

stosowana wewnątrz obiektów klasa odporności Z2. Służy do 

wypełniania przestrzeni pomiędzy powierzchniami wykonanymi ze 

stali, drewna, płyty gipsowo-kartonowej, cegły ceramicznej, 

terrakoty, szkła, zaprawy betonowej, wapiennej, wełny mineralnej, 

PVC itp.  

 

 

Piro Acrylic Sealant AC120  

przeznaczony jest do ogniochronnych uszczelnień: 

 

1. szczelin dylatacji w przegrodach budowalnych stanowiących 

oddzielenia przeciwpożarowe  
 

2. przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami okien i drzwi 

(drewnianych, stalowych, PVC) przy czym masa nie zastępuje 

mechanicznego mocowania okien i drzwi do przegrody budynku 
 

3. uszczelnienia wokoło rur stalowych lub miedzianych, w wełnie 

mineralnej lub bez  
 

4. uszczelnienia przepustów np. kabli elektrycznych  
 

5. jako materiał pomocniczy we wszystkich sytuacjach gdzie 

występuje potrzeba wypełnienia pustych przestrzeni najczęściej 

zabezpieczonych jednym z produktów systemu Carboline Polska: 

opaska, kołnierz.  

 

 

Klasa 

odporności 
ogniowej 

 
 

do 120 

 
Kolor 

Klasa 

środowiska 
Z2 

 
Gęstość 

1,60 ±   
g/cm³ 

 

Zawartość 

substancji 
nielotnych, % 

 
 

79,0 ±   

 

Zakres 

temperatury 

przechowywania 

 

od +5⁰C 
do + 30⁰C 

 
Okres trwałości 
do aplikacji 

12 miesięcy 

w oryginalnie 

zamkniętym 

pojemniku 

Teoretyczna 

wydajność 

opakowania  
310 ml 

 

0,31 dm3 

utwardzonej 

masy 

Opakowanie 

handlowe 

310 ml- 

25 szt/karton 

 

  

 

 ccc

Dokumenty odniesienia: 
 

Europejska Ocena Techniczna ETA-17/1059 

Deklaracja Właściwości Użytkowych PIRO-04-2017-12-31 

Certyfikat Stałości  
Właściwości Użytkowych 

1488-CPR-0669/W 

Znak Certyfikacji 1488-CPR-0669/W 
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Aplikacja  
 
1. Oczyść złącze z zanieczyszczeń i odkurz. Powierzchnie stykające się 

z masą powinny być wyrównane, wolne od kurzu, rdzy,  

tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń. Przed nałożeniem spoiwa osłoń 

przyległe powierzchnie taśmą aby zabezpieczyć je przed 

zanieczyszczeniem i zapewnić równe nałożenie masy. 

 

2. Masę akrylową włóż w pistolet i nacisnąć na dźwignię w celu 

wyzwolenia wypływu masy.  

 

3. Po zakończeniu prac należy oznaczyć wykonane przejście 

METRYCZKĄ INFORMACYJNĄ dołączoną do Piro Acrylic Sealant 

AC120. 

 

 
Zalecenia BHP: 
Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez profesjonalne firmy w 

warunkach przemysłowych. Prace związane z aplikacją produktu 

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  

i ochrony środowiska. Przed rozpoczęciem prac wyrobem zapoznaj się z 

Kartą Charakterystyki Preparatu.  
 

WERSJA_1 12.2017  
Powyższe informacje oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Podajemy je w dobrej 

wierze. Z uwagi jednak na różnorodność metod i warunków aplikacji należy je weryfikować w 
konkretnych zastosowaniach. Wyklucza się więc odpowiedzialność i zobowiązania producenta poza 

warunki sformułowane w obowiązującej normie.   
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