
FIRETEX® FX1002/FX2002
System rozpuszczalnikowych farb ogniochronnych



Technologie farb 
rozpuszczalnikowych
Pęczniejąca powłoka ogniochronna ze znakiem CE

Do 120 minut ochrony przed ogniem przy zastosowaniu tylko JEDNEGO produktu. 

FIRETEX® FX1002 i FX2002 to powłoki pęczniejące fi rmy Sherwin-Williams 

przetestowane i zaaprobowane zgodnie z normą EN13381-8, posiadające dodatkowo 

znak CE. FIRETEX® FX1002 i FX2002 zostały opracowane z myślą o zachowaniu 

estetycznego wyglądu konstrukcji przy jednoczesnym zapewnieniu odporności 

ogniowej we wszystkich klasach aż do 120 minut. Wyższą klasę odporności ogniowej 

można uzyskać poprzez nałożenie większej grubości tej samej farby, bez konieczności 

całkowitej zmiany produktu. To eliminuje konieczność stosowania różnych produktów 

dla zapewnienia różnych klas odporności ogniowej. 

Od projektowania do aplikacji – wybór tylko jednego produktu FIRETEX® FX1002 lub 

FX2002 zapewnia redukcję kosztów, elastyczność i usprawnienie całego procesu.

 ■ Zwiększenie Wymagań Odporności Ogniowej. Zmiany w zakresie wymagań odnośnie 

klasy odporności ogniowej mogą pojawić się przed, w trakcie oraz już po zakończeniu 

budowy. Stosując FX1002 i FX2002 mamy możliwość zwiększenia klasy odporności 

ogniowej bez większego wpływu na skuteczność zabepieczenia ogniochronnego.

 ■ Prosty wybór. Wybór powłoki FX1002 do nakładania na placu budowy i powłoki 

FX2002 do nakładania w warsztacie zmniejsza ryzyko pomyłek przy wyborze oraz 

eliminuje konieczność stosowania kilku różnych produktów. Możliwość zastosowania 

jednej farby FX1002 i FX2002 do szerokiego zakresu współczynników masywności 

U/A (Hp/A) pozwala na optymalizację procesu projektowania. Szeroki zakres 

dostępnych temperatur pozwala na większą elastyczność w tworzeniu specyfi kacji.

 ■ Usprawnienie zakupów. Możliwość zastosowania jednej farby FX1002 lub FX2002 w 

różnych projektach pozwala uprościć proces zakupów i uniknąć strat wynikających z 

przeterminowania niewykorzystanych produktów.

 ■ Łatwiejszy proces aplikacji. Nasze jednoproduktowe rozwiązania eliminują 

konieczność zmiany produktu i czyszczenia urządzeń, co daje oszczędność czasu i 

pieniędzy oraz minimalizuje ryzyko nałożenia niewłaściwej powłoki na profi l stalowy. Co 

więcej, nie ma potrzeby używania różnych rozmiarów dysz.

W pełni certyfi kowane rozwiązania 

Wszystkie produkty FIRETEX® są testowane zgodnie z najbardziej 

rygorystycznymi wymogami zarówno w naszym centrum badawczym 

FIRETEX® Test Centre, jak i w uznanych na świecie niezależnych 

laboratoriach. Seria produktów FIRETEX® posiada znak CE jak również 

certyfi katy międzynarodowych i krajowych jednostek aprobujących:

 ■ Przebadany i sklasyfi kowany zgodnie z EN13381-8;

 ■ Europejska Aprobata Techniczna ETA – ETAG-12/0049;

 ■ Numer znaku CE: 1121-CPD-GA5005;

 ■ DIBt;

 ■ Efectis. 



Wsparcie techniczne 

W ramach współpracy partnerskiej pracownicy Serwisu 

Technicznego fi rmy Sherwin-Williams zapewniają wsparcie na 

miejscu u klientów na całym świecie. Poprzez opracowywanie 

specyfi kacji, okresowe wizyty kontrolne na miejscu robót lub w 

zakładzie u klienta oraz pomoc techniczną jesteśmy partnerem 

zapewniającym kompleksowe rozwiązania i pełne wsparcie na 

każdym etapie realizacji projektu.

Aby uzyskać kalkulację dla Twojego następnego projektu 

z użyciem produktów FIRETEX® skontaktuj się z zespołem 

Sherwin-Williams pod adresem pmeurope@sherwin.com.

Najważniejsze parametry techniczne 

 ■ 1400 μm - grubość suchej powłoki możliwa 

do uzyskania w jednej aplikacji. Pozwala to 

na zmniejszenie ilości nakładanych warstw 

i redukcję kosztów aplikacji przy wyższych 

klasach odporności ogniowej.

 ■ Szybki czas przemalowania pozwala na 

nałożenie dwóch warstw w ciągu jednego dnia, 

w zależności od temperatury, wilgotności i ruchu 

powietrza.

 ■ Niska zawartość LZO dzięki dużej zawartości 

części stałych.
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Od pasywnej ochrony przeciwpożarowej z użyciem światowej 

klasy produktów FIRETEX® po skuteczne rozwiązania w 

dziedzinie powłok antykorozyjnych. Firma Sherwin-Williams 

pragnie rozwijać i dostarczać innowacyjne produkty z dziedziny 

farb przemysłowych i okrętowych oraz najwyższej jakości usługi 

i pomoc klientom w opracowywaniu specyfi kacji. 

Firma Sherwin-Williams została założona w 1866 r. w Cleveland, 

Ohio, przez Henry’ego Sherwina i Edwarda Williamsa. 

Dzisiaj fi rma ta jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju, 

produkcji i sprzedaży farb i powiązanych produktów 

przemysłowych, zatrudniającym 33 000 pracowników i obecnym 

w 116 krajach. Przy rocznym obrocie wynoszącym ponad 

9 miliardów dolarów fi rma Sherwin-Williams jest jednym z 

największych producentów farb na świecie.


