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FISA TEHNICA_____________________________________________________________________________________

0704 BARRIER 87-1151
VOPSEA EXPANDABILĂ PE BAZĂ DE APĂ

Bază de apă

Interior

Airless

Trafalet

Clădire

Utilizabil imediat

Pensulă

A se feri de îngheț

_____________________________________________________________________________________
Avantaje

 → Produs certificat
 → Barieră și protecție împotriva incendiilor

_____________________________________________________________________________________
Descriere și utilizare
Vopsea expandabilă pentru protecția împotriva incendierii structurilor și panourilor din metal, coloanelor și structurilor din 
ciment, planșeelor din beton, zidurilor de cărămidă etc.
Componentele speciale din compoziția acestui produs reacționează între ele la temperaturi mai mari de aproximativ 
+ 200°C, generând o spumă izolantă, incombustibilă, care protejează suportul împotriva incendiilor pentru o anumită 
perioadă de timp, împiedicând cedarea structurii și permițând intervenția pompierilor și, la nevoie, pătrunderea acestora în 
spațiile incendiate fără pericol de prăbușire.
Durata de timp în care vopseaua BARRIER protejează împotriva incendiilor este indicată în minute și reprezintă „clasa” 
produsului.
Această clasă variază în funcție de tipul de suport și de stratul de vopsea BARRIER aplicat.
Este recomandată pentru protecția structurilor aflate în interior sau care nu sunt expuse direct la ploaie sau la umiditate 
puternică, cum sunt halele industriale din fier sau zidărie, magaziile, depozitele, șoproanele, cinematografele, teatrele, 

_____________________________________________________________________________________
Pregătire a suportului
BARRIER se poate aplica direct pe suporturile de protejat, cu condiția ca acestea să fie curate, uscate, fără urme de praf 
și grăsime și, pe cât posibil, înăsprite prin sablare sau netezire.
Pe suporturi din fier este, totuși, nevoie să se aplice un prim strat de tencuială antirugină cu uscare rapidă FONDO F.D. 
cod.1859, KORINTHOS PRIMER cod. 0717 sau FONDO ANTICORROSIVO EPOX cod.1293.
Pe structuri galvanizate, folosiți ca promotor de aderență produsul nostru KORINTHOS PRIMER sau FONDO 
ANTICORROSIVO EPOX.
Pe betonul pulverulent sau proaspăt, suprafața trebuie fixată și izolată cu un strat de CLIM-O-PAINT PRO transparent cod 
1004 sau cu agent de fixare pe bază de apă POLY ACRYL cod. 0004 sau SUPERFIX cod. 0010.
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_____________________________________________________________________________________
Aplicarea
Metodă de aplicare:
 - airless
 - rola
 - perie

Prepararea produsului:
Amestecați până când se obține o culoare și consistență uniforme.

Diluare:
BARRIER poate fi folosit imediat și se aplică nediluat, pentru a forma un strat suficient de gros din cât mai puține aplicări. 
În caz de nevoie și în funcție de tipul de aplicare, poate fi diluat cu 5-10% apă.

Airless:
recomandăm utilizarea pompelor cu piston cu sisteme electrice (250 bar) sau pneumatice (raport minim 30:1). Țeavă de 
alimentare 3/8”. Folosiți tubul de sifon rigid și îndepărtați filtrele din interiorul mașinii, dacă este posibil. Debitul pompei 
trebuie să fie de cel puțin 4 l/min. Utilizați duze de înaltă presiune (îndepărtați filtrul din stoc) și duze cu dimensiuni minime 
- 25 (inch 0,025 - 0,64 mm) de tip autocurățare și fără difuzor. Utilizați un unghi de pulverizare în funcție de tipul de structură 
care urmează să fie tratată (20° sau 40°).
Pentru utilizarea pompelor Airless cu membrană, vă recomandăm să cereți sfatul producătorului echipamentului pentru a 
evalua compatibilitatea acestuia cu produsele cu efect intumescent.

Grosimi recomandate:
Grosimea variază în funcție de gradul de protecție (clasă) pe care doriți să îl obțineți. Aceste grosimi și protecțiile lor 
respective, diferite în funcție de suport (fier și ciment), sunt indicate în certificatele de încercare. Grosimile indicate trebuie 
să fie respectate cu strictețe; la colțuri, un exces de produs ar putea determina formarea de crăpături în timpul uscării. 
Aplicați produsul în mai multe straturi consecutive. Nu aplicați mai mult de 700 - 800 μm umezi pe strat. Aplicarea a 800 
μm umezi corespunde cu 550 μm uscați = 1 Kg/ m² și poate fi efectuată cu un singur strat de produs cu pompa Airless.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU APLICAREA ȘI PĂSTRAREA PRODUSULUI
1) În timpul înmagazinării
Având în vedere caracteristicile tixotropice speciale ale produsului, după o înmagazinare îndelungată poate să apară o 
îngroșare. În acest caz, este nevoie să se efectueze o agitare mecanică cu bormașină cu un agitator adecvat.
SENSIBIL LA ÎNGHEȚ. Evitați temperaturile mai mici de + 5°C fiindcă produsul înghețat va fi greu de recuperat. Evitați 
expunerea pe timp îndelungat la temperaturi mai mari de + 35°C.
2) În timpul aplicării
Dacă vopseaua BARRIER se aplică în mai multe zile în spații deschise, va fi nevoie să protejați lucrarea de ploaie și roua 
nocturnă până în momentul în care o revopsiți cu un smalț impermeabil. Aceste măsuri de precauție nu sunt necesare 
dacă produsul este aplicat în spații interioare și în medii uscate (de ex. cinematografe, teatre, școli, centre comerciale, 
supermarketuri etc.).
3) După aplicare
Evitați ca lucrarea să fie spălată de ploaie; aceasta, din cauza porozității vopselei BARRIER, atinge suportul cauzând bule 
de desprindere și ulterior topește și elimină componenții activi, făcând produsul complet ineficient în fața flăcărilor.
Totodată, umiditatea foarte ridicată sau vaporii de apă cauzează probleme grave în timp (de exemplu: spații de duș, 
spălătorii, pivnițe umede) fiindcă sărurile umezite se topesc parțial și se strâng la suprafață, creând cruste superficiale 
după un anumit timp. În aceste cazuri, BARRIER se protejează întotdeauna cu un strat de smalț impermeabil la apă.
Stratul protector de smalț aplicat trebuie să fie de o grosime rezonabilă, fără a se exagera, întrucât grosimile mari pot 
împiedica expandarea liberă a spumei în caz de incendiu.
După terminarea ciclului, vopseaua BARRIER nu mai este sensibilă la diferențele de temperatură, chiar dacă acestea sunt 
ridicate; caracteristicile de vopsea expandabilă nu se invalidează în timp cu condiția să nu intervină niciunul dintre factorii 
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_____________________________________________________________________________________
Certificări si reglementari
CERTIFICATE ELIBERATE DE AFITI LICOF (SPANIA) ȘI DE INSTITUTUL GIORDANO (ITALIA)

STRUCTURI DIN OȚEL raport tehnic CLASA R 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120
(Raport tehnic nr. 2125T10-4 din 27/07/2011) eliberat de Afiti Licof conform Standardului european EN 13381-8:2010.

PROFILURI ÎNCHISE DIN OȚEL raport tehnic CLASA R 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120
(Raport tehnic nr. 2636T13-2 din 27/07/2011) eliberat de Afiti Licof conform Standardului european EN 13381-8:2011.

ZIDURI ȘI PLANȘEE raport tehnic CLASA R 30 - 60 - 90 - 120
(Raport tehnic nr. 8689/12-2 din 09/10/2012) eliberat de Afiti Licof conform legislației europene UNE-ENV 13381-3:2004.

TRAVERSE ȘI PILAȘTRI raport tehnic CLASA R 30 - 60 - 90 - 120
(Raport tehnic nr. 8689/12-3 din 09/10/2012) eliberat de Afiti Licof conform legislației europene UNE-ENV 13381-3:2004.

STRUCTURI DIN OȚEL ȘI BETON raport tehnic tablă ondulată în combinație cu beton CLASA 60 - 90
(Raport tehnic nr. 8866/13-2 din 09/10/2013) eliberat de Afiti Licof conform legislației europene UNE-EV 13381-5:2005.

PEREȚI NEPORTANȚI DIN ARGILĂ ARSĂ TENCUITĂ raport de clasificare EI 90
(Raport de clasificare nr. 318126/3673FR din 06/08/2014) eliberat de Institutul Giordano conform legislației europene UNI 
EN 13501-2:2009.

PEREȚI NEPORTANȚI DIN CĂRĂMIDĂ DE CIMENT NETENCUITĂ raport de clasificare EI 120
(Raport de clasificare nr. 322569/3710FR din 23/02/2015) eliberat de Institutul Giordano conform legislației europene UNI 
EN 13501-2:2009.

PLANȘEU MIXT DIN BETON TENCUIT raport de clasificare REI 120
(Raport de clasificare nr. 324430/3720FR din 11/05/2015) eliberat de Institutul Giordano conform legislației europene UNI 
EN 13501-2:2009.

PRODUSE ȘI ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE clasă de reacție la foc B-s1, d0
(Raport de clasificare nr. 324280 din 30/04/2015) eliberat de Institutul Giordano conform legislației europene UNI EN 
13501-1:2009.

Sunt disponibile, pe baza unui acord prealabil, rapoarte suplimentare întocmite de persoană autorizată înscrisă pe listele 
M.I., potrivit legii 818-84.

Conform Directivei 89/106/CEE pentru produsele de construcții, produsul BARRIER 87-1151 este însoțit de 
AGREMENT TEHNIC EUROPEAN cu aplicare a MARCAJULUI CE de conformitate cu prevederile Liniilor directoare 
EAD 350402-00-1106.

_____________________________________________________________________________________
Stabilitatea de stocare
12 luni în ambalajul integral.
SENSIBIL LA ÎNGHEȚ. Temperatura de stocare și de aplicare trebuie să fie mai mare de + 5°C și mai mică de + 
35°C.
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_____________________________________________________________________________________
Caracteristici tehnice

Culoare albă *
Aspectul peliculei uscate opac
Substanță uscată după greutate 66% (± 1)
Greutate specifică la 20°C 1,29 kg/l (± 0,04)
Vascozitate (20°C) 4800-6400 mPa.s Brookfield
Randament practic orientativ depinde de clasa de protecție dorită
Valoarea limită UE pentru conținutul de COV_r|_
(Directiva 2004/ 42/ CE)

Cat. A/i, BA: COV maxim 140 g/l (2010)
COV produs < 140 g/l

Uscare cu aer

Este în funcție de grosimea aplicată
La o temperatură de 25°C, în mediu ventilat, un strat de 600 μm 
umezi poate fi revopsit după câteva ore și este complet uscat după 
aproximativ 24 de ore

Grosimi recomandate Grosimea variază în funcție de gradul de protecție (Clasă) dorit
* Din motive tehnice, produsul BARRIER nu poate fi realizat în nuanțe puternice. Poate fi vopsit însă pentru a se obține 
nuanțe pastel sau poate fi revopsit pentru a se obține nuanța finală dorită

_____________________________________________________________________________________
Avertismente
• Numai pentru uz profesional.
• Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de utilizare.
• Eliminați produsul/recipientul conform reglementărilor la nivel național.
• Se recomandă să preluați tot materialul necesar pentru executarea lucrării din același lot.
• Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile 

acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții 
de laborator controlate. Diversitatea materiilor prime disponibile pe piață, precum și gradul de colorare a produsului, pot 
duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este 
necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de utilizare, că produsul este adecvat pentru utilizarea 
preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate pentru aceeași lucrare/pe același 
șantier.

SENSIBIL LA ÎNGHEȚ. Evitați temperaturile mai mici de + 5°C fiindcă produsul înghețat va fi greu de recuperat. 

Datele menționate mai sus servesc la simplificarea utilizării produselor de către clienții noștri, dar nu implică nicio responsabilitate din partea IMPA 
S.p.A. pentru aplicațiile care nu se află sub controlul său. Pentru mai multe informații tehnice sau pentru cicluri specifice și/sau aplicații speciale, 
contactați DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ al societății noastre, assistenza.tecnica@impa.it.


