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OPIS PRODUKTU 

 Jednoskładnikowa cienkowarstwowa farba ogniochronna. 

ZALECANE UŻYCIE 

 

Farba FIRETEX FX2004 jest przeznaczona do nakładania na malarni   
metodą natrysku bezpowietrznego i zapewnia odporność stali 
konstrukcyjnej na ogień do 30 minut. 

 

Po odpowiednim wyschnięciu powłoki FIRETEX FX2004 

można ją wystawić na działanie czynników atmosferycznych na okres 

do 3 miesięcy pod warunkiem, że sposób jej użytkowania lub 

przechowywania nie prowadzi do gromadzenia się na niej wody 

opadowej, skroplin lub wilgoci powstającej w miejscu użytkowania / 

transporcie / miejscu przechowywania. 

APROBATY 

 
Przebadany i sklasyfikowany zgodnie z EN13381-8 

Europejska Ocena Techniczna 16-0605 

Znak CE numer 1121-CPR-GA5029 

ZALECANE SPOSOBY NAKŁADANIA 

* Natrysk bezpowietrzny 
 

  Zalecany rozpuszczalnik do czyszczenia/ rozcieńczalnik: Nr 2 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Temperatura zapłonu:   5°C 
 

Zawartość części stałych objętościowo %: 75 ± 4% (ASTM-D2697-03) 

 
Kolor:    biały 

 

ŚREDNI CZAS SCHNIĘCIA 

 
w temp. 15°C w temp. 23°C 

Sucha na dotyk:  30 minut 20 minut 

 

Do nałożenia kolejnej  
warstwy:  4 godziny 4 godziny 

 

Całkowite wyschnięcie: 

Czas uzależniony od całkowitej grubości powłoki 
FIRETEX FX2004, jaka ma zostać nałożona. 

 
Niniejsze wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Należy 

wziąć pod uwagę takie czynniki, jak cyrkulacja powietrza i wilgotność. 
 

ODPORNOŚĆ 

 
Powłoka FIRETEX FX2004 będzie odporna na normalne warunki 

atmosferyczne przez okres do 3 miesięcy bez powłoki nawierzchniowej pod 

warunkiem, że wcześniej odpowiednio wyschła. Po tym czasie należy 

nałożyć odpowiednią powłokę nawierzchniową. 

 
Jeżeli określony sposób użytkowania lub przechowywania powłoki może      
doprowadzić do długotrwałego kontaktu z wodą opadową, skroplinami 
lub     kondensacją powstającą w miejscu użytkowania / transportu / 
przechowywania, należy zastosować zalecaną powłokę nawierzchniową,          
aby zapobiec uszkodzeniu powłoki ogniochronnej. 

ZALECANE POWŁOKI PODKŁADOWE 

 
Jeżeli powłoka jest nakładana na malarni, można zastosować podkład 

FIRETEX C69 Fast-Track Blast Primer 

Pod powłoką FIRETEX FX2004 można stosować kilka zatwierdzonych 
farb podkładowych. Prosimy skonsultować się z firmą Sherwin-Williams w 

celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Lotne związki organiczne (LZO) 

272 g/l, wartość określona w sposób praktyczny, zgodny z przepisami 

obowiązującymi w Wielkiej Brytanii – PG6/23 

352 g/l, wartość obliczona na podstawie formuły, w celu spełnienia 

wymagań dyrektywy WE w sprawie redukcji emisji rozpuszczalników 

(Solvent Emissions Directive, SED) 

265 g/kg, zawartość wagowa obliczona wg formuły, w celu spełnienia 

wymagań dyrektywy WE (Solvent Emissions Directive SED). 

ZALECANA GRUBOŚĆ 
 

Patrz oddzielna informacja odnośnie wymagań grubości FIRETEX FX2004 

 

ZALECENIA PRAKTYCZNE DOT. NAKŁADANIA – MIKRONY 

NA POWŁOKĘ 

 
 

Natrysk bezpowietrzny 

Na sucho 1000 

Na mokro  1333 

 
ZALECANE POWŁOKI NAWIERZCHNIOWE 

W określonych sytuacjach, w suchych środowiskach wewnętrznych, w 

których końcowy kolor / wygląd nie mają większego znaczenia, powłoka 

FIRETEX FX2004 może pozostać bez powłoki nawierzchniowej. 

 
W przypadku środowisk wewnętrznych, gdzie powłoka nawierzchniowa 
jest wymagana należy stosować FIRETEX M71V2, Acrolon C137V2, 
Acrolon C237 lub Acrolon 7300.  

 

 
We wszystkich przypadkach późniejszej renowacji powłoki, należy stosować, 

w zależności od potrzeb, FIRETEX M71V2, Sher-Cryl M770, Acrolon C137V2 

lub Acrolon C237. 

OPAKOWANIE 

 
Produkt jednoskładnikowy 

 
Wielkość opakowania: 20 l 

 

Gęstość: 1,32 kg/l 
 

   Termin ważności:     2 lata od daty produkcji lub 

     zgodnie z terminem przydatności na opakowaniu 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 
 

http://www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA
http://protectiveemea.sherwin-williams.com/Home/Disclaimer
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Farba FIRETEX FX2004 jest przeznaczona do stosowania na odpowiednio 

przygotowanych i zagruntowanych podłożach. 

 
Upewnić się, że powierzchnie przeznaczone do pokrycia są czyste, 

suche i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. 

 
W określonych warunkach istnieje możliwość nałożenia farby FIRETEX 

FX2004 bezpośrednio na stal oczyszczoną do stopnia minimum Sa2½ BS 

EN ISO 8501-1:2007, przy profilu powierzchni w zakresie od 50 do 100 

mikronów. Prosimy skonsultować się z firmą Sherwin-Williams w celu 

uzyskania dalszych informacji. 

SPRZĘT DO APLIKACJI 

 

 
Natrysk bezpowietrzny 

 

Rozmiar dyszy : 21 – 27 (0,53 – 0,69 mm) 
   zależnie od wymagań zastosowania 

Kąt natrysku dyszy : 30° 
 

Ciśnienie robocze : 210 kg/cm² (3000 psi) 

 
Szczegóły dotyczące rozmiaru dyszy, kąta natrysku czy ciśnienia mają 
charakter orientacyjny. W przypadkach uzasadnionych rozmiarem 
malowanych elementów należy używać mniejszego kąta natrysku. 
Niewielkie modyfikacje rozmiaru dyszy lub ciśnienia mogą w określonych 
warunkach poprawić rozpylenie farby. Generalnie ciśnienie robocze należy 
utrzymywać na jak najniższym poziomie umożliwiającym zadowalające 
rozpylenie farby. 

 
Zalecane urządzenia: 
Zaleca się używanie 56:1 lub 68:1 Graco King lub podobnego produktu. 
Używać przewodów  3/8” (9,53 mm) wszędzie tam, gdzie wymagana jest 
odległość ponad 3 metry. Nie należy używać pistoletu liniowego ani filtrów 
pompy. Maksymalna długość przewodów nie powinna przekraczać 
60 metrów. 

 

Podczas aplikacji na wąskich elementach konstrukcji najmniejszy zalecany 

rozmiar dyszy to 21 (0,53 mm) z filtrem pompy mesh 60. 

 

 WARUNKI APLIKACJI I NAKŁADANIE KOLEJNYCH WARSTW 

Produkt należy stosować w temperaturze powyżej 5ºC.  W warunkach 

wysokiej wilgotności powietrza, tj. 80-85%, konieczna jest odpowiednia 

wentylacja.  Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 3ºC 

powyżej punktu rosy i zawsze powyżej 0°C. 

 
Materiał należy chronić przed wilgocią w czasie wysychania. 

Narażenie na wilgoć przed wyschnięciem może wpłynąć na 

integralność i właściwości przeciwpożarowe powłoki. 

 
W ciągu 24 godzin nie wolno nakładać więcej niż 2 warstw za pomocą 

natrysku bezpowietrznego. 

 
Po przekroczeniu maksymalnej zalecanej grubości warstwy lub 

w wyniku przedwczesnego przemalowania grubych warstw może 

dojść do spękania powłoki. 

 
Powłoka FIRETEX FX2004 jest odporna na działanie warunków 

zewnętrznych bez warstwy nawierzchniowej, jeśli: 

 
 

• Produkt został pozostawiony do wyschnięcia przez przynajmniej 24 

godziny w temp. 15°C w suchych warunkach, w miejscu o dobrej 

cyrkulacji powietrza i wentylacji. Niniejsze warunki odnoszą się do 

całkowitej grubości suchej powłoki do 800 mikronów. Wymagany 

czas schnięcia może ulec wydłużeniu, jeśli grubość powłoki jest 

większa niż 800 mikronów. 
 

• Temperatura podłoża jest przynajmniej 3°C powyżej punktu rosy 
w czasie aplikacji i podczas schnięcia. 

DODATKOWE UWAGI 

Maksymalna temperatura stosowania wynosi 70°C. W temperaturach 

powyżej 40°C można zaobserwować zjawisko termoplastyczności. 
 

Pomiar grubości suchej powłoki 

Wszystkie wartości grubości suchej powłoki to wartości średnie, należy 

dokonać pomiarów dla profilu stalowego zgodnie z następującymi zaleceniami: 

   Środnik – 2 na 100 cm długości 

   Półki – (górna, dolna, wewnętrzna i zewnętrzna) – 1 na 100 cm długości 

Wysoka grubość warstwy i/lub niższe temperatury wydłużą czas schnięcia, a 

co za tym idzie okres, kiedy można dokonać dokładnych pomiarów grubości 

suchej powłoki. 

Więcej informacji można uzyskać w firmie Sherwin-Williams. 
 

Naprawa uszkodzeń i renowacja 

Niewielkie obszary uszkodzeń mechanicznych można naprawić w 

zależności od potrzeb za pomocą FIRETEX M72, FX1004 lub FX2004. 

Większe obszary uszkodzeń mechanicznych można naprawić w zależności 

od potrzeb za pomocą FIRETEX FX1004 lub FX2004, nakładając je pędzlem 

lub natryskiem. 

 
W każdym przypadku po naprawieniu uszkodzenia należy przywrócić 
oryginalną warstwę nawierzchniową, nakładając ją pędzlem lub natryskiem. 
Wartości liczbowe parametrów fizycznych mogą różnić się nieznacznie 
w zależności od partii produktu. 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Informacje o bezpiecznym przechowywaniu produktu, obchodzeniu się z 
nim i jego aplikacji znajdują się w karcie charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego produktu. 

 

GWARANCJA 

 
Osoba lub firma, która stosuje produkt bez uprzedniego upewnienia się co 
do jego przydatności do konkretnego zastosowania, robi to na własne 
ryzyko. W takim przypadku firma Sherwin-Williams nie ponosi 
odpowiedzialności za skuteczność produktu, bądź stratę lub szkodę powstałą 
na skutek jego stosowania. 
 
Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogą być co 
pewien czas zmieniane na podstawie nabytego doświadczenia oraz 
normalnego procesu rozwoju produktów. Przed zastosowaniem produktu 
zaleca się, aby klient najpierw skontaktował się z firmą Sherwin-Williams, 
podając numer referencyjny i sprawdził, czy posiada najnowszą wersję karty. 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 
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