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Firewall
Bezpieczeństwo i piękno

Lakiery ogniochronne na 
najwyższym poziomie

Europejska klasyfikacja 
reakcji na ogień

FIRE-DESIGN EUROCLASS B-s1, d0 ed EUROCLASS B-s2, d0
DO DREWNIANYCH ŚCIAN I SUFITÓW W MIEJSCACH
O WYSOKIM ZAGROŻENIU POŻAROWYM
Nowe ogniochronne i pęczniejące systemy lakiernicze FIRE-DESIGN linii Firewall uzyskały certyfikaty
EUROCLASS B-s1, d0 i  EUROCLASS B-s2, d0. To produkty najnowszej generacji, zarówno na bazie wody, jak i na 
bazie rozpuszczalnika, umożliwiające uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego dla zatłoczonych i objętych 
szczególnymi przepisami przestrzeni. Lotniska, szpitale, szkoły i duże hotele to przykłady miejsc podwyższonego 
ryzyka, wynikającego z obciążenia ogniowego i dużego przepływu osób. Zastosowanie drewna w tych przestrzeniach 
wymaga biernej ochrony ze strony systemu lakierniczego o przetestowanej reakcji na ogień.

NOWE ROZWIĄZANIE DLA ŁATWOPALNEGO DREWNA D-s2, d0
Systemy lakiernicze  FIRE-DESIGN EUROCLASS B-s1, d0  i  EUROCLASS B-s2, d0 są odpowiednie do 
wielowarstwowych i fornirowanych płyt MDF. Przede wszystkim zostały jednak opracowane w celu uzyskania 
najwyższej europejskiej klasy odporności ogniowej dla wszelkiego rodzaju łatwopalnego drewna w klasie D-s2, d0.

Laboratoria firmy Renner Italia opracowały system lakierów ogniochronnych Firewall, których celem jest podwyższenie 
standardów bezpieczeństwa ludzi i budynków. Skuteczny system lakierniczy może opóźnić wybuch pożaru i uratować 
ludzkie życie.
Lakiery Firewall spowalniają wybuch pożaru, opóźniają rozprzestrzenianie się płomieni, ograniczają emisję toksycznych 
gazów, a także spełniają wymogi złożonych norm. Co więcej, te zaawansowane technologicznie produkty nie zmieniają 
cech drewna, spełniając zarazem estetyczne wymagania współczesnych projektantów. 
Produkty z tej linii podkreślają naturalne piękno drewna dzięki transparentnym lakierom nawierzchniowym w różnych 
stopniach połysku, kryjącym lakierom nawierzchniowym umożliwiającym odtworzenie dowolnego koloru, a także 
wyjątkowym efektom specjalnym. Stosowanie lakierów Firewall oznacza wybór nieskończonych możliwości dekorowa-
nia i uwydatniania drewna, uznając bezpieczeństwo za konieczność. Bez żadnych kompromisów.

Transparentny system lakierniczy na bazie wody

Produkt Kod Ilość warstw  g/m2

   YO 0800 2  120

System transparentny + lakier na bazie wody

Produkt Kod Ilość warstw  g/m2

Podkład  YO 0800  2 120

  YO xxx7  1  100 +/- 20

System transparentny + lakier na bazie rozpuszczalnika 

Produkt Kod Ilość warstw  g/m2

Podkład  YO 0800  2 120

Lakier  JO xxx7  1  100 +/- 20

Transparenty i kryjący system lakierniczy na bazie wody

Produkt Kod Ilość warstw  g/m2

   YO 0700*  2 120

System transparentny i kryjący + lakier na bazie wody 

Produkt Kod Ilość warstw  g/m2

Podkład YO 0700* 2 120

   YO xxx7  1  100 +/- 20

System transparentny i kryjący + lakier na bazie rozpuszczalnika 

Produkt Kod Ilość warstw  g/m2

Podkład  YO 0700*  2 120

Lakier  JO xxx7  1  100 +/- 20
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Prędkość rozprzestrzeniania 
się  płomieni

Zdolność materiału do 
utrzymania spalania

Trudno palny

Ilość ciepła wydzielonego
w określonym czasie

Brak/niskie występowanie 
toksycznych dymów bądź 

gazów

Brak płonących kropli lub 
cząstek

*Pigmentowany pastami z serii EY M690
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