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PASKIRTIS: 

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
yra vieno komponento, sudėtyje 
asbesto neturintis, greitai kietėjantis, 
silikato pagrindo ugniai atsparus 
sandariklis, atsparus liepsnoms, 
aukštoms temperatūroms ir garams. 
Jis idealiai tinka naudoti  sandarinimui 
kaminuose, krosnyse, radiatoriuose, 
ugniai atspariose sienose, 
dūmtraukiuose ir pan. Taip pat tinka 
naudoti ant ugniai atsparių plytų, 
statant naujai ar atliekant priežiūros 
darbus vietose, kur konstrukciniai 
elementai yra nuolat veikiami liepsnų 
arba temperatūrų iki 1200°C 
ar retkarčiais šoktelėjančių net iki 
1600°C.

 

Ugniai atsparus skiedinys 
siūlėms

PANAUDOJIMAS:
Ištrupėjusių ir išbyrėjusių siūlių 
užpildymas, atsiradusių ertmių 
užpildymas, naujų mūro siūlių 
suformavimas, kurios ekspluotuojant  
bus veikiamos aukštų temperatūrų. 

Standartinis panaudojimas:
* krosnys;
* katilai;
* šildomos spintos;
* kaminai;
* dūmų kanalai;
* ugniaviečių siūlės. 

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
puikiai sukimba su visais porėtais ir 
įgeriančiais paviršiais, su sąlyga, kad 
prieš tai jie buvo nuvalyti ir sudrėkinti 
vandeniu.

 

TECHNINĖS  
CHARAKTERISTIKOS:

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
ugniai atsparaus skiedinio kietėjimas 
turi būti savaiminis, esant normalioms 
kambario temperatūros sąlygoms. 
Po 24 val. jau galima po truputį pašildyti 
užstaisytas vietas iki +23°C. 

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C yra 
kietas, neelastingas užpildas, pagamintas 
iš specialių mineralinių komponentų ir nario 
silikato. Užpildas savyje neturi asbesto ir 
jokių kitokių toksinių sveikatai kenksmingų 
medžiagų. 

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
nesiplečia veikiamas ugnies ar aukštos 
temperatūros. 

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
savyje neturi jokių skiediklių, neskleidžia 
jokio kvapo. 

REKOMENDACIJOS:
* paviršius turi būti nedulkėtas ir 
neriebaluotas;
* paviršius turi būti lengvai sudrėkintas, bet 
ne šlapias;
* atliekant darbus dėvėkite pirštines ir 
apsauginius akinius;
* baigus darbus perteklinį sluoksnį 
pašalinkite drėgna kempinėle;
* galimas skirtingo tirštumo masės 
išstūmimas iš tūbelės neturį įtakos 
užpildo kokybei.

 

 

PARUOŠIMAS:

Paruoškim naują tūbelę naudojimui. 

1. Nupjaukim tūbelės galvutę-viršūnę. 
Pjaukim iki ten, kur prasideda sriegis. 
Čia labai pravers peilis keičiama 

geležte.  
2. Nupjaukim tūbelės piltuvėlio galiuką. 
Kadangi piltuvėlis yra kūgio formos, tai 
yra siaurėjantis, vadinasi iš tūbelės 
piltuvėlio išspaudžiamos MAPEFLEX 
FIRESTOP 1200°C masės storis 
priklausys nuo to, kur ir kaip nupjausim 
piltuvėlį. Kuo arčiau plonojo galo 
pjausim, tuo plonesnė gausis 
MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
čiurkšlė. 
Ir atvirkščiai, kuo toliau - tuo storesnė. 
Piltuvėlį reikia pjauti maždaug 45 
laipsnių kampu. Nupjaukim piltuvėlį. 
Nupjauto piltuvėlio galo skylės 
skersmuo turi būti šiek tiek didesnė 
(1-2mm) už sandarinamo tarpo plotį. 
Taip nupjautas 

, 
piltuvėlis atsirems 

kraštu (kraštais) į sandūros kraštą 
(kraštus), o plyšys pakankamai 
užsipildys MAPEFLEX  FIRESTOP 
1200°C pasta ir sandarinimas bus 
kokybiškas. Tačiau neskubėkim iškart 
nupjauti daug. Per storą MAPEFLEX 
FIRESTOP 1200°C  čiurkšlę sunkiau į 
tarpą įlieti, be to, per gausiai pribėgs 
pastos, kurią vis tiek teks nubraukti 
formuojant siūlę. 

3. Užsukim piltuvėlį ant tūbelės. 

4. Įstatykim paruoštą MAPEFLEX 
FIRESTOP 1200°C tūbelę į pistoletą 
hermetikams.
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Iš tūtelės išspausta minkšta pasta džiūdamasuformuoja kietą siūlę. Norint užpildyti plačius tarpus gali prireikti dviejų siūlių.Prieš užpildant antrą siūlę, įsitikinkite, kad pirmoji yra sukietėjusi. 

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter
Iš tūtelės išspausta minkšta pasta džiūdama suformuoja kietą siūlę. Norint užpildyti plačius tarpus, gali prireikti dviejų siūlių. Prieš užpildant antrą siūle, įsitikinkite kad pirmoji yra sukietėjusi. 

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter

PC_PC
Typewriter



 

           

3):

 

 

VALYMAS:

Visi instrumentai nuplaunami 
vandeniu iškart tik baigus darbą.
Vėliau sustingusį MAPEFLEX 
FIRESTOP 1200°C skiedinį pašalinti 
bus įmanoma tik mechaniniu būdu.

PAKUOTĖ:

12 tūbelių po 300 ml.

SPALVOS:

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C yra 
pilkos spalvos ugniai atsparus 
skiedinys.

DARBAS:

Prieš užpildant senas ar frmuojant 
naujas mūro siūles, reikia pašalinti 
seno skiedinio likučius. 
Naujam užpildui reikalingas bent 5mm 
MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
naujos siūlės gylis ir 5mm siūlės 
plotis. 
Tam, kad naujas užpildas per greitai 
nesudžiūtų ir geriau sukibtų su esamu 
paviršiumi, pagrindą lengvai 
sudrėkiname. 
Darbinė temperatūra neturi viršyti 
+35°C. 
MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
skiedinį paliekame džiūvimui 24 val. 
normaliomis kambario temperatūros 
sąlygomis prieš tai pašalinus visą 
perteklinį MAPEFLEX FIRESTOP 
1200°C pastos kiekį. 

IŠEIGA:

* formuojant 5x5mm siūlę - apie 12m; 
* 10x10mm siūlei - 3m pastos, 
* karščiui atsparių (šamotinių) plytų 
mūrui - apie 4m iš tūbelės. 

   SKIRTAS PROFESIONALIAM 
               NAUDOJIMUI

SAUGUMAS:

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C yra 
visiškai nekenksmingas, tačiau atliekant 
darbus rekomenduojame dėvėti 
apsauginius akinius ir pirštines, darbo 
patalpa turi būti gerai ventiliuojama. 

LAIKYMAS IR GARANTIJA

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C 
galioja 12 mėnesių laikant +10°C -
 +25°C temperatūroje. 
Nelaikyti prie šilumos šaltinių ir  
saugokite nuo peršalimo. 

DĖMESIO!

Pateiktoje instrukcija yra išdėstyti 
bendro pobūdžio reikalavimai. 
Kiekvienas konkretus atvejis 
tikslinamas, atsižvelgiant į situaciją. 
Daugiau informacijos apie produktą 
galite surasti Mapei gamintojo 
tinklapiuose: www.mapei.it ir 
www.mapei.com.

Techninės charakteristikos

 

Atitinka Europos standartus: EN 13888 (RG)

                                                   

ISO 13007-3 (RG)

Medžiagos savybės
Koncistencija:

Sudėtis:

Spalva:
Tankis:    (g/cm

pasta
silikatai, smalos, natrio silikatas su 
inertiniais mineralais, be asbesto

 

pilka
1,75

 

 Pirminis plėvelės susidarymas: 5-10 min 
 Džiūvimas: 4-5mm per 24 val. 
 Sausųjų medžiagų kiekis: 65 
 Galiojimo laikas: 12 menesių  originalioje pakuotėje 

 ne pavojingas. 
 Rizika, pagal 1999/45/CE: Prieš naudojimą susipažinkite su 
 naudojimo instrukcija. 

Charakteristikos 
(kai darbai atliekami prie +23°C temperatūros, o santykinė oro drėgmė yra 50%)

 Ekspluatacijos sąlygos: nuo -20° iki +1200°C 
 Galima paklaida: nėra 
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