
Elektrik kablolarının, Hidrokarbon Yangınlarında,
90 dakikaya kadar yangına dayanımı için, Su Bazlı,

İntümesan Kablo Kaplaması



CharCoat CC Kablo kaplaması, tekli, gruplanmış 
veya demet halinde elektrik kablolarının yangından 
korunumu için geliştirilmiş, su-bazlı, intümesan, 
lateks kaplamadır.
CHARCOAT CC, aslen 1980'ler de, alevin kablo 
yüzeyi boyunca yürümesini önlemek için formüle 
edilmiş olup, CHARCOAT CC piyasadaki lider 
konumunu, sadece 750 ° C selülozik yangınlara 90 
dakika karşı koyarak değil, aynı zamanda elektrik 
kablolarında oluşan hidrokarbon yangınlarına (1100 
° C) da çok düşük kuru film kalınlıklarında(DFT) 90 
dakika karşı koyarak kazanmıştır.
CharCoat CC, hava şartlarına ve yaşlanmaya karşı 
mükemmel direnci olan, kablo hareketi ve değişimi 
için süresiz olarak esnek kalabilen, benzersiz bir 
akrilik lateks emülsiyondur. İç ve dış mekân 
uygulamaları için uygundur.  CHARCOAT CC, 
yangının başlamasıyla, elektrik kablosunun içinde 
bir kısa devre oluşturur ve şişen kömürsü bir leke 
oluşturarak, kısa devrenin lokasyonunun tespit 
edilmesine imkân tanır.

CharCoat CC, aleve veya 175 ° C’den daha yüksek 
bir sıcaklığa maruz kaldığında, koruyucu, şişen bir 
kömürleşme oluşturur. Eğer şişme oluşursa, bu 
kömürsü tabaka tamamen temizlenmeli ve temiz 
kablolar tekrar kaplanmalıdır. Ateşe maruz kalan 
kabloyu değiştirme gereği yoktur, zira CHARCOAT 
CC kabloyu kurtarmak için kendini feda eder 
(kablo çalıştığı sürece).

CharCoat CC, fırça veya tabanca ile püskürtülerek, 
kolayca uygulanır ve dikey ve yukarıda olan 
uygulamalara imkân tanımak için kablo ve tavalara 
son derece iyi yapışır. Kabloların uygulamadan 
önce temiz ve kuru oluğuna özel önem verilmeli, 
özellikle yağ, gres ve kirden arınmış olmalılardır. 
CharCoat CC, tam kaplama sağlamak amaçlı, 2 kat 
olarak uygulanmalıdır.

- 870 ° C'ye 10 dakika maruz kalma sonrasında,
% 600-700 tipik şişerek genişleme,
- Kablo veya kablolarda, 750 ° C'de 90 dakikaya 
kadar yangın dayanımı,
- Kablo veya kablolarda, 1100 ° C'de 90 
dakikaya kadar yangın dayanımı,
- Su Bazlı Şişen Lateks
- Toksik Olmayan / Tehlikesiz
- Hafif, ince film 2 kat uygulama
- Kalıcı uygun maliyetli çözüm
- Sıfır bakım gerekli
- Tek bileşenli (karıştırın ve püskürtün)
- Solvent, cıva ve asbest içermez
- Kürlenmiş formda son derece esnek
-% 100 UV Stabil ve sertifikalı
- Korozif Olmayan
- Kimyasallara ve asitlere karşı yüksek dirençli

Özellikler

GenelBILGI
. .



Dış mekân kablo uygulamalarında, CharCoat CC aynı 
zamanda,% 100 UV' ye dayanıklı kaplama (test 
edildi) olduğu için, kablo kılıfının UV ışınlarından 
ötürü bozulmasını olduğu gibi durdurur.
CharCoat CC, şu an itibari ile 35 yılı aşkın bir süredir 
uygulanmakta olup, kabloların kullanım ömrü bo- 
yunca dayanmaktadır.

CharCoat CC tipik olarak aşağıdakilere uygulanır (iç 
veya dış mekan):
- Yeni ve mevcut elektrik kabloları
- HV ve LV kabloları
- Onarım ihtiyacı olan kablo

CharCoat CC aynı zamanda, aşağıda belirtilen 
oda ve alanlardaki kablolara uygulanabilir;

- Trafo Merkezleri,
- Kablo Galerileri,
- Şalt Odaları,
- Batarya Odaları,
- Kablo Tabanları,
- Trafo Bölmeleri / Alanları,
- Motor Odaları,
- Deniz uygulamaları (gemiler / ekipmanları),
- Kablo Köprüleri,
- Konveyör bantları,

TASIMA / DEPOLAMA

- Taşınması ve depolanması, buzlanmanın 
olmayacağı, tercihan ,minimum + 5 °C ile 
maksimum + 30°C arasında olmalıdır.
- Açılmamış kovaların raf ömrü, üretim tarihinden 
itibaren18 ay’ dır. Açılmamış kovalar tekrar 
yalıtılmalıdır

Ambalaj

- 5 galon (22,5 kg)
- Plastik kovalar
- Diğer, hacimdeki ambalajlar isteğe bağlıdır.

YÜZEY HAZIRLIGI

Lütfen ürün bültenine bakınız 

UYGULAMA  

Lütfen ürün bültenine bakınız 

KURUMA ZAMANI  

Lütfen ürün bültenine bakınız

GÜVENLIK VE CEVRE

Lütfen ürün bültenine bakınız

Teknik .
Bilgiler

.



YANGIN DAYANIMI)

90 dakikaya kadar

ÜRÜN 

CharCoat CC 
ONAYLAR AÇIKLAMASI

FM3971: 1990 1.6mm DFT - FM Onaylı, Gruplanmış elektrik kabloları için aleve dayanıklı kaplama
- Geçti – İzin verilen akım şiddeti
- Geçti – Akım Taşıma Kapasitesi – Gerilme oranı azalması yok
- Geçti – Tuzlu Suya Maruz Kalma ve Daldırma
- Geçti – Dielektrik Mukavemet 
- Geçti – Tutuşabilirlik Testi

IEC 60331-11* 
IEC 60331-21* 
IEC 60331-11   
IEC 60331-21   
IEC 60332-3-22 

1.6mm DFT - Yangın koşullarında kablolar için 90 Dakika Devre Bütünlüğü
1.6mm DFT - Yangın koşullarında kablolar için 90 Dakika Devre Bütünlüğü testi - 750C 
1.6mm DFT - Yangın koşullarında kablolar için 90 Dakika Devre Bütünlüğü testi - 1100C 
1.6mm DFT - Yangın koşullarında kablolar için 90 Dakika Devre Bütünlüğü testi - 1100C 
1.6mm DFT - Tutuşabilirlik Testi

BS476, Part 6 & 7 
BS6853 
BS6853 D.8.4.  
ISO 5660 
ASTM E 84  
ASTM E 162  
ASTM D4256-83 
LEED  
ASTM D2565 
ASTM D2863 
Radiant Heat 

   1.6mm Tutuşabilirlik Testi - Class “0” 
Duman Endeksi ve Toksik Dumanlar 
Duman Yoğunluğu
Duman Üretimi
1.6mm DFT - 15
1.6mm DFT - 16
1.6mm DFT - Radyoaktivite Dekontaminasyon Faktörü - 10 haftalık kürlenme süresinden 
sonra 5.83 LEED: LEED credit 4.1 - 29.95g/L için istekleri karşılamaktadır. Hızlandırılmış 
UV Stabilite Testi (ASTM G155) - 100% UV Stabil - Solar Light Co. Inc. 
Değer:75 (Sınırlı Oksijen Endeksi)
Radyant Sıcaklığı Testi: 60 dakika boyunca 870C'ye kadar test edildi - DEĞİŞİKLİK YOK

www.CharCoat.com

Sorumluluk Reddi: Yukarıdaki veriler, özellikle Charcoat Pasif Yangından Korunma ürünlerinin uygulanması ve 
kullanımına yönelik tavsiyeler, üreticinin bilgi ve deneyimine dayanmaktadır. Kontrolümüz dışında olan farklı malzeme 
ve uygulama koşulları nedeniyle, Charcoat Pasif Yangından Korunma ürünlerinin amaç ve uygulamalara uygun 
olmasını sağlamak için her durumda yeterli testlerin yapılmasını tavsiye ederiz. Bu nedenle, kasten veya ağır ihmal ile 
hareket etmediğimiz sürece, bu tür tavsiyeler veya herhangi bir sözlü tavsiye için herhangi bir sorumluluk açıkça hariç 
tutulur. Tüm Charcoat Pasif Yangından Korunma ürünlerinin doğru hazırlanmasını, DFT (Charcoat Coatings) ve 
kalınlığını (charcoat Firestop Ürünleri) garanti etmek her zaman kurulumu yapan / satın alan kişinin 
sorumluluğundadır. Charcoat Passive Fire Protection, kurulumdan veya hatalı kurulumdan sorumlu değildir. 
Malzemelerin kurulumunu garanti etmek ve onaylamak her zaman kurulumu yapan / satın alan kişinin 
sorumluluğundadır.

PO BOX 18112 Heritage Mountain
Port Moody BC V3H 4H2 Canada
P: +1 604 941 1001
E-mail: mail@CharCoat.com

Dağıtımı yapan kurum:

Charcoat
PASİF YANGIN KORUNUMU

Satış Ofisleri
Hong Kong | Hindistan | Orta Doğu | Güney Afrika | Türkiye | Tayland | Trinidad




