
HENSOTHERM 920 KS
Forbedret brandbeskyttelse med 

100 % brandbeskyttende overfladebehandling til stål

Vi introducerer en "alt-i-en" 2-komponent brandbeskyttende over-
fladebehandling med 100 % tørstof til stål til inden- og udendørs 
anvendelse. 

Det komplette overfladebehandlingssystem omfatter Teknos 
grunder og topcoat, der supplerer den ultimative korrosionsbeskyt-
telse med en finish i høj kvalitet. Med dette opskummende system 
kan der opnås en korrosionskategori op til C5 Høj. 

Det nye opskummende malingssystem har forbedret slagfasthed, 
hvilket gør det muligt at transportere stålgenstande uden skader 

eller stød, så det ikke længere er nødvendigt at udføre reparations-
maling efter den faktiske sprøjtning.

ANBEFALEDE OMRÅDER
• Stålkonstruktioner som bærende bjælker og søjler
• Indendørs og udendørs anvendelse
• Åbne og lukkede profiler
• Korrosionsbeskyttede og galvaniserede sektioner
• Bygninger, der kræver løsninger med lavt VOC-indhold

De overfladebehandlede stålemner kan transporteres allerede dagen efter overfladebehandlingen efter 24 timers tørretid. 
I et eksempel på et overfladebehandlingssystem med en filmtykkelse på 2000 μm udføres al sprøjtning på blot to dage.  

Den hurtige tørretid 
for det nye 

malingssystem giver 
mulighed for mere 

økonomiske 
byggeprojekter

teknos.com/920KS
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DET NYE 2-komponent HENSOTHERM 920 KS opskummende malingssystem – 2000 µm
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TRADITIONELT opskummende 1-komponent MALINGSSYSTEM – 2000 µm
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Få kortere leveringstid med det nye hurtigtørrende opskummende malingssystem
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VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE 
FOR KONSTRUKTØRER
• Passiv brandbeskyttelse af høj kvalitet
• Overfladebehandling med 100 % højt tørstofindhold
• Korrosionsklasser op til C5 Høj 
• Topcoat i henhold til RAL/NCS eller individuel prøve
• ETA-certificeret med yderligere godkendelser
• Hjælper med at reducere VOC-udledningen i bygninger
• Korrosionsbeskyttelse af konstruktioner i udfordrende miljøer
• Finish i høj kvalitet med forskellige farvemuligheder

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE  
FOR malere
• Ét produkt på lager med alle fire brandklasser
• 24-timers tørretid, kortere leveringstid af det færdige produkt
• Holdbar maling, der ikke skal genopfriskes
• 1 times potlife, nem påføring og rengøring
• 1 lag op til 2500 μm, kan sprøjtes på én gang
• Påføring på malerværksted anbefales
• Påføring på stedet mulig udført af erfarne malere

TEKNOS leverer DEN OPSKUMMENDE OVERFLADEBEHANDLING OG 
TEKNISKE SUPPORT, DU HAR BRUG FOR

Testet kvalitet for mere miljøvenlig 
brandsikring af stål

Med Teknos som leverandør af opskummende maling får du et komplet passivt brandsikringssystem fra én leverandør, der omfatter alt fra 
grunder til topcoat. Vi er en samarbejdspartner med omfattende viden om korrosionsbeskyttelse, som har eksisteret siden 1948.  
Teknos har et bredt globalt netværk med lokal teknisk service.

• Vi leverer opskummende malinger til tiden og er fleksible med leveringer, når dit projekt har brug for det.
• Vi hjælper dig med at foretage de nødvendige beregninger for at vælge det optimale opskummende malingssystem til dit projekt.
• Vi er klar til at tilbyde uddannelse og overvåge overfladebehandlingsprocessen på byggepladsen i overensstemmelse med dine projekt-
behov.

• Testet i henhold til EN 13381-8 og godkendt i henhold til EN 13501-2
• ETA-21/0475, CE-mærkning iht. 93/68/EØF
• Godkendt i henhold til BS 476, Certifire No. CF 5994
• AgBB-testet for VaOC-emissioner fra byggeprodukter, der er relevante for indendørs 
rum, indeholder ikke halogener, APEO (alkylphenol-polyethoxylat) og benzylalkohol

Kontakt os


