
FIRETEX® FX
Celulozowe pasywne rozwiązania 

ochrony przeciwpożarowej  
zgodnie z normą testową EN 13381-8
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FIRETEX® FX2000 SERII

ŚRODOWISKO SERWISOWE (EN 16623)

KEY:

NA BAZIE WODY

NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

LAKIERY  
NAWIERZCHNIOWE

PODKŁADY

Materiały te, opracowane przy użyciu technologii żywic akrylowych 
na bazie rozpuszczalników, oferują bardzo wszechstronne 
rozwiązania spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej w 
czasie od 15 do 120 minut.

Produkty te oferują doskonałe właściwości aplikacji, dając szybkie 
i bezproblemowe zastosowanie, które mogą zapewnić estetyczny 
standard wykończenia.

Seria FX1000 wykorzystuje mieszankę rozpuszczalników o wysokiej 
temperaturze zapłonu, aby zoptymalizować charakterystykę 
aplikacji i zminimalizować wymagania bezpieczeństwa podczas 
nakładania.

FIRETEX® FX1002 – posiada certyfikowane obciążenie na okresy 
od 15 do 120 minut.

FIRETEX® FX1004 – do 30 minut odporności ogniowej.

FIRETEX® FX1005 – 90 i 120 minut odporności ogniowej.

FIRETEX® FX1006 – 60 minut odporności ogniowej.

Materiały te, opracowane przy użyciu technologii żywic akrylowych 
na bazie rozpuszczalników, oferują bardzo wszechstronne 
rozwiązania spełniające wymagania ochrony przeciwpożarowej w 
czasie od 15 do 120 minut. 

Produkty te oferują doskonałe właściwości aplikacji, dając szybkie 
i bezproblemowe zastosowanie, które mogą zapewnić estetyczny 
standard wykończenia.

Seria FX2000 została opracowana z myślą o szybszym schnięciu 
i zastosowaniu bardziej lotnych mieszanek rozpuszczalników o 
niższej temperaturze zapłonu.

FIRETEX® FX2002 – posiada certyfikowane obciążenie na okresy 
od 15 do 120 minut.

FIRETEX® FX2004 – do 30 minut odporności ogniowej.

FIRETEX® FX2005 – 90 i 120 minut odporności ogniowej.

FIRETEX® FX2006 – 60 minut odporności ogniowej.

Materiały pęczniejące 
serii FX1000 na bazie 
rozpuszczalników

Szybciej schnące materiały 
pęczniejące na bazie 
rozpuszczalników serii FX2000

Wykres ma charakter wyłącznie ilustracyjny i należy skontaktować się z zespołem zapytań technicznych w celu uzyskania potrzebnych specyfikacji.

Powłoki 
z oznakowaniem 

CE do EN 13381-8.
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Lakiery nawierzchniowe:
Acrolon™ C137V2, Acrolon™ C237 oraz Acrolon™ 7300 – 
wysokowydajne, dwuskładnikowe, szybkoschnące, akrylowe, 
uretanowe wykończenie połyskowe do stosowania tam, gdzie 
wymagany jest długotrwały połysk zewnętrzny i zachowanie koloru. 
(Acrolon™ C237 jest błyszczącym wykończeniem).

FIRETEX® M71V2 – jest jednoskładnikowym wykończeniem 
błyszczącym dla serii FX FIRETEX® powłok pęczniejących  
w środowiskach pracy Z. W celu zapewnienia odporności na 
kondensację należy go używać w środowisku pracy Z1.

Sher-Cryl™ M770 – jest jednoskładnikowym wykończeniem 
błyszczącym na bazie wody, przeznaczonym do stosowania  
w miejscach, gdzie emisja rozpuszczalników nie jest pożądana. W 
celu zapewnienia odporności na kondensację należy go używać 
w środowisku pracy Z1. Stosowany również jako niezbędna 
dekoracyjna powłoka uszczelniająca do serii FX FIRETEX® w celu 
zapewnienia odporności na wilgoć.

Powłoki te zapewnią kolorowe wykończenie materiałów 
pęczniejących FIRETEX®,a jednocześnie spełniają oczekiwania w 
zakresie trwałości.

Podkłady:
Seria Macropoxy™ C400 – powłoki wielozadaniowe 
zapewniają doskonałe właściwości aplikacyjne dzięki natryskowi 
bezpowietrznemu i mogą zapewnić utwardzanie w niskich 
temperaturach aż do 5°C. Nadaje się do stosowania zarówno w 
zakładzie, jak i na placu budowy.

FIRETEX® C69 – można pokrywać po 30 minutach używając 
powłok pęczniejących FX FIRETEX®, które są szybkim 
rozwiązaniem dla takich zastosowań.

Dekoracyjny lakier 
nawierzchniowy do 
zastosowań na zewnątrz 
i wewnątrz oraz podkłady

Powłoki akrylowe Sherwin-Williams najnowszej generacji na bazie 
wody zapewniają wysoce konkurencyjne rozwiązania w zakresie 
ochrony konstrukcji stalowych na okres od 15 do 120 minut. 
Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach stalowych, nadają 
się do stosowania w środowiskach wewnętrznych, w kategoriach 
od Z2 do Y, gdzie zapewniają długotrwałe, ekonomiczne 
rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej. FX5120 FIRETEX® został 
również przetestowany zgodnie z normą EN13381-9 i może być 
stosowany do ochrony belek ażurowych.

Łatwe w aplikacji pęczniejące powłoki FIRETEX® na bazie wody 
mogą być stosowane w celu zapewnienia wspaniałego wyglądu na 
konstrukcji stalowej, który będzie widoczny  
w gotowym budynku.

FIRETEX® FX5090 – posiada certyfikowane obciążenie na okresy 
od 15 do 120 minut, jest przede wszystkim opracowany z myślą 
o 90 minutowych projektach przeciwpożarowych, ale znajduje 
również zastosowanie  
w 120 minutowych projektach.

FIRETEX® FX5120 – posiada certyfikowane obciążenie na okresy 
od 60 do 120 minut i został opracowany przede wszystkim z myślą 
o 120 minutowych projektach ochrony przeciwpożarowej.

Materiały pęczniejące serii 
FX5000 na bazie wody
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Dlaczego warto 
wybierać powłoki 
pęczniejące?

Reakcja 
pęczniejąca

Powłoki pęczniejące FIRETEX® mogą zapewnić gładkie, trwałe 
wykończenie, które pozwala na elastyczność i kreatywne 
naświetlanie konstrukcyjnych powierzchni stalowych 
w projektowaniu budynków, zapewniając jednocześnie 
niezbędną ochronę przeciwpożarową konstrukcji stalowej 
w czasie od 15 do 120 minut. W przypadku pożaru 
celulozowego powłoki FIRETEX® rozszerzają się w wyniku 
reakcji chemicznej, tworząc twardą i sprężystą zwęgloną 
warstwę izolacyjną. Ta zwęglona warstwa zmniejsza tempo 
wzrostu temperatury stali na okres do dwóch godzin. 
Zapewniając integralność konstrukcyjną i czas potrzebny na 
ewakuację budynku.

Wykres krzywej pożaru celulozowego
Poniżej przedstawiono standardową krzywą pożaru, 
przedstawiającą tempo wzrostu temperatury w ciągu godziny.
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stal powlekana

Stal niepowlekana

Pożar celulozowy

Czym jest pożar celulozowy?
Pożar, w którym źródłem paliwa jest głównie celuloza (np. 
drewno, papier, bawełna). Pożary te osiągają temperaturę 
950°C po 60 minutach, a przy utracie przez stal około 50% 
wytrzymałości konstrukcyjnej w temperaturze 550°C może 
dojść do uszkodzenia konstrukcji niechronionej stali już po 
15 minutach ekspozycji na działanie ognia.

Grubość nakładanej suchej warstwy
Kolumna A ma 3200 µm (3,2 mm) nałożonej powłoki Kolumna B 
ma 1070 µm (1,07 mm) nałożonej powłoki.

Kolumny stalowe, na które nałożono produkty  
z gamy FIRETEX® FX, przed próbą ogniową

A B

Kolumny stalowe po próbie ogniowej palą się, 
z pęczniejącą „zwęgloną warstwą”

A B
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Badania 
i dopuszczenia
Odporne na wybuch materiały  
pęczniejące
Chociaż nie ma nigdzie na świecie żadnych wymogów prawnych 
dotyczących testów wybuchowych w budownictwie cywilnym, 
przeprowadziliśmy testy przeciwwybuchowe  
w celu zapewnienia, że cienkowarstwowe powłoki pęczniejące 
FIRETEX® zwiększają bezpieczeństwo wysokich budynków. 
Bodycote Warrington Fire w Advantica Technology, Spadeadam 
UK, świadczy o tym, że sekcje stalowe były chronione za pomocą 
gamy produktów celulozowych FIRETEX® i zostały poddane 
działaniu 104 msec wybuchu, który wytworzył 1697 mbarów 
nadciśnienia. Sekcje te zostały następnie poddane pożarowi 
węglowodorowemu. 

Wyniki przedstawione przez Advantica wskazują, że powłoki 
pęczniejące FIRETEX® nie zostały dotknięte wybuchem gazu, 
a Bodycote Warrington Fire stwierdził, że produkty FIRETEX® 
zapewniają znaczny poziom odporności na pożar węglowodorowy.

Weryfikacja strony trzeciej
Wszystkie materiały FIRETEX® są niezależnie testowane, 
weryfikowane i certyfikowane zgodnie z najsurowszymi 
międzynarodowymi standardami, w tym: 

 ■ UL263

 ■ EN 13381-8

 ■ BS476 Część 20/21

 ■ DIN 4102 Część 2

 ■ GOST 53295-2009

 ■ System certyfikacji pożarowej.

Rodzaje systemów 
pęczniejących

Łatwość użycia

Oferujemy kompleksowe portfolio  
produktów, spełniające specyficzne wymagania szerokiej 
gamy projektów. 

FIRETEX® systemy na bazie wody spełniają wymagania 
międzynarodowych norm ochrony środowiska, charakteryzują 
się słabym zapachem oraz są idealne do zastosowania 
w ciasnych pomieszczeniach.

FIRETEX® systemy na bazie rozpuszczalników są szybkoschnące 
i dobrze przystosowane do stosowania przez cały rok.

Systemy FIRETEX® są projektowane z 
myślą o potrzebach klienta, zarówno w 
zakładzie, jak i na placu budowy w każdym 
klimacie.  

 ■ Aplikacja może być przeprowadzona za pomocą 
natrysku bezpowietrznego lub pędzlem, zapewniając 
aplikatorom łatwość obsługi i sterowania. 

 ■ Szybka aplikacja poprzez natrysk bezpowietrzny 
zapewnia minimalne zakłócenia w realizacji projektów. 

 ■ Dobra lepkość zapewnia gładsze i estetyczniejsze 
wykończenie.

 ■ Kit M72 FIRETEX® umożliwia szybką naprawę 
uszkodzonych miejsc bez negatywnego wpływu na 
ogólną ochronę przeciwpożarową.

 ■ Nakładanie powłoki może nastąpić już po czterech 
godzinach.

 ■ Doskonała stabilność przechowywania pozwala 
zaoszczędzić czas podczas aplikacji, ponieważ 
wymaga minimalnego mieszania lub przygotowania 
przed nakładaniem – czy to pędzlem, czy też za 
pomocą natrysku bezpowietrznego.
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Zespół Inżynierii i Oszacowań 
Przeciwpożarowych firmy 
Sherwin-Williams 

Ekspercki zespół Zespół inżynierii i oszacowań przeciwpożarowych 
(FEET) firmy Sherwin-Williams doradza, które powłoki można 
zastosować w danych częściach budynku w celu optymalizacji 
pasywnej ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych. W 
skład zespołu wchodzą wysoko wykwalifikowani inżynierowie, 
którzy poświęcają się wyłącznie zagadnieniom pożarowym. Usługa 
oferowana przez ten zespół w połączeniu z naszym sprawdzonym 
przez stronę trzecią oprogramowaniem projektowym jest wyjątkowa 
w branży i dostępna przez całą dobę w naszych trzech oddzielnych 
biurach inżynieryjnych na całym świecie. 

Proces 
Kiedy szczegóły projektu są przesyłane w prawie każdym formacie 
(włączając modele 3D BIM Tekla Structures) wraz ze specyfikacją dla 
środowiska, wysoko wykwalifikowani inżynierowie Sherwin-Williams 
„FEET” obliczają grubość w wielu przedziałach czasowych klasyfikacji 
ogniowej w odniesieniu do naszej szerokiej gamy produktów celem 
zapewnienia najbardziej ekonomicznych, efektywnych kosztowo i 
bezpiecznych ogniowo rozwiązań spełniających założenia projektowe. 
Obejmuje to również zaawansowane metody konstrukcyjne oparte na 
inżynierii pożarowej. Zespół tworzy scenariusze zarówno dla pożaru 
celulozowego, jak i węglowodorowego.

Usługi świadczone przez nasz Zespół Inżynierii 
i Oszacowań Przeciwpożarowych:

Podkłady i lakiery 
nawierzchniowe
Powłoki pęczniejące Sherwin-Williams zostały zaprojektowane 
z myślą o optymalnym zastosowaniu w połączeniu z naszymi 
specjalnie opracowanymi podkładami i lakierami nawierzchniowymi. 
Patrz tabela na odwrocie dla certyfikowanych systemów 
ochronnych Sherwin-Williams.

Podkłady
Głównym celem podkładu jest ochrona przygotowanych 
strumieniowo podłoży stalowych przed korozją,  
a w przypadku mechanicznego uszkodzenia powłoki podkład 
zatrzymuje rozprzestrzenianie się korozji.

Lakiery nawierzchniowe
Lakier nawierzchniowy utrzymuje powłokę w najlepszym stanie i 
zapewnia osiągnięcie pełnej żywotności powłoki.

Wszystkie powłoki pęczniejące zawierają pewne kluczowe 
składniki niezbędne do reakcji pęcznienia. Składniki te są 
wrażliwe na wilgoć i oprócz starannej formuły konieczne jest 
również stosowanie ochronnych lakierów nawierzchniowych w 
celu ochrony właściwości przeciwpożarowych przed czynnikami 
atmosferycznymi. Lakiery nawierzchniowe oferują również 
dekoracyjne wykończenie powłok pęczniejących. 

W środowiskach Z2 i Z1 (EN 16623:2015) można stosować 
jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy,  
w środowiskach Y i X stosuje się dwuskładnikowy lakier 
nawierzchniowy.

Porady techniczne •

Szkolenie •

Doradztwo w zakresie koncepcji na wczesnym etapie •

Indywidualne, wiodące w branży oprogramowanie oblicze-
niowe do ochrony przeciwpożarowej 

•

Standardowa konstrukcja FIRETEX® •

Projektowanie inżynierii pożarowej •

Inżynieria i Oszacowania Przeciwpożarowe 
/ FIRETEX® Zapytania o grubość:

Tel.: +44 (0)1204 556423 

E-mail: feet.support@sherwin.com
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TM jest zastrzeżonym znakiem towarowym w jednym lub więcej krajów.

Europa i Afryka: +44 (0)1204 556454  sales.uk@sherwin.com
Bliski Wschód i Indie: +971 24 451059  sales.me@sherwin.com 
North America: +1 800 524 5979
Asia: +8 621 5158 7798
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Skontaktuj się z nami, aby 
dowiedzieć się więcej

Firma Sherwin-Williams
Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu w przemyśle 
powłokowym rozumiemy, jak istotne jest, aby inwestycja 
zapewniła wysokiej jakości, długotrwały system ochrony 
przeciwpożarowej, który sprawdza się w wymagających 
środowiskach. 

Światowej klasy asortyment FIRETEX® może zapewnić 
estetyczne wykończenie, które pozwala na elastyczność 
i kreatywną ekspozycję powierzchni stali konstrukcyjnej 
w projektowaniu budynków, zapewniając jednocześnie 
niezbędną ochronę konstrukcji stalowej w czasie od  
15 do 120 minut. Bez względu na to, czy FIRETEX® jest 
stosowany samodzielnie czy w połączeniu z naszymi 
wyjątkowymi podkładami i lakierami nawierzchniowymi, 
możesz być pewny, że wybierasz pasywny system ochrony 
przeciwpożarowej, który został opracowany i przetestowany 
zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Sherwin-Williams, 
aby uzyskać szacunkową wycenę następnego projektu przy 
użyciu naszych materiałów pęczniejących FIRETEX®.

PASYWNA PĘCZNIEJĄCA 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


