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TEKNISK INFORMATION  /  ILMO – EUCAM SYNTEX BRANDSKYDDSVÄTSKA 

 

Produktbeskrivning 

Brandskyddsvätska för syntetiska fibermaterial samt för vävar av en blandning av naturfiber 

och syntetfiber. 

 

Provningsintyg 

För syntetiska fibermaterial (markisvävar) enligt ÖNORM B 3800: intyg nr. 317091501-1; 

för vissa mattor enligt normen DIN5510: intyg nr. 00/137; 

för läder enligt IMO Res. MSC.61 (67)-(FTP Code) bilaga 1, det 5 och IMO MSC./Circ. 

1120: intyg nr. 2011-B-1828. 

 

Leveransform 

Levereras som färdig vätska i förpackning om 5 eller 10 liter, eller i fat om 100, 150 eller 

1000 liter. 

 

Användningsområde 

För syntetiska fibermaterial samt vävar av en blandning av naturfiber och syntetfiber i 

inomhusmiljö t ex textilier på teatrar, kongress- och konserthus, biografer, utställningshallar, 

hotell, restauranger, skolor, allaktivitetshus. 

Impregneringen är beständig under förutsättning att den inte utsätts för väta eller kemtvättas. 

 

Innehåll 

Vätskan består av en kombination av naturliga och naturidentiska kväve- och fosforföreningar. 

 

Verkan 

Vid eventuell brand utvecklas inga brännbara gaser. Materialet förkolnar. 

 

Varaktighet 

Vid korrekt förfarande varar impregneringen i 5 år och bör därefter förnyas. 

 

Doft 

Mycket svag doft och när vätskan är torr är den luktfri. 

 

Mängd att använda 

För ILMO – Eucam Syntex gäller cirka 200 ml/m2 textil. 

 

Bearbetning 

Före användning skall vätskan röras om eller skakas. 

Textilmaterialet doppas ner i vätskan, vrids ur och hängs upp för tork.  

Vätskan kan även sprayas på textilen och i så fall gäller att man sprayar omsorgsfullt på textilens 

båda sidor.  

OBS! Den behandlade textilen får ej torkas hopvikt eller liggande utan måste hängas upp för 

torkning. 

För säkerhets skull bör en brandtest utföras.  
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Beroende av textilkvalitet kan textilen vid impregneringen eventuellt förändras vad gäller 

t.ex. hållbarhet, greppkänsla eller förändring i färgton. Vid första behandlingen av textilen 

kan eventuell även en viss krympning förekomma. 

 

Lagring 

I sluten förpackning min. 12 månader. 

 

Regler gällande farliga ämnen 

ILMO-Eucam Syntex innehåller inga lösningsmedel, inga halogenaktiga föreningar eller 

andra farliga ämnen och behöver, enligt gällande förordningar, ingen speciell märkning. 

Ingen brännbar vätska enligt VbF. 

 

Säkerhet 

Vid användande av ILMO-Eucam Syntex gäller allmänna föreskrifter för arbetsskydd och 

olycksrisk och de vid hantering av kemikalier gällande allmänna försiktighetsåtgärderna  

bör beaktas. För övrigt hänvisar vi till vårt EU-säkerhetsdatablad gällande ILMO-Eucam  

Syntex brandskyddsvätska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


