Grace palosuojatuotteet
MONOKOTE® Z-106 ja Z-106/HY®

Portlandsementtipohjainen, keskitiheä,
sementtipitoinen palosuojamassa
Tuotekuvaus
Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® ovat Portlandsementtipohjaisia, sementtipitoisia, ruiskutettavia, palosuojamassoja. Ne täyttävät kaupalle ja teollisuudelle asetetut
teräsrakenteita koskevat palosuojavaatimukset.
Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® kestävät kovaa kulutusta ja kosteutta, ne soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa.
Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® ovat korkeasaantoisia ja
helppoja työstää. Ne on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Gracen patentoidun injektointijärjestelmän kanssa.
Huom.: Samalla ruiskutuspaksuudella Monokote® Z-106
ja Z-106/HY®:n palosuojaominaisuudet ovat identtiset.
Alihankkija voi valita tehokkaimman palosuojan, olosuhteiden mukaan, tarkentamalla kumman tuotteen haluaa.

letkut tekevät työstä kevyempää ja helpottavat liikkuvuutta.
•

Toimitus ja varastointi
•

Kaikki käytettävä materiaali on toimitettava alkuperäisissä, avaamattomissa, valmistajan nimeä kantavissa säkeissä, joissa on valmistajan tuotemerkki,
UL-merkinnät ja palosuojaluokitus.

•

Tuote on pidettävä kosteudelta suojattuna käyttöön
saakka. Säkit on säilytettävä irti maasta ja peitettyinä. Niitä ei saa säilyttää kosteiden rakenteiden ja
pintojen läheisyydessä. Kaikki kosteudelle altistuneet
säkit on hävitettävä. Varastot on käytettävä saapumisjärjestyksessä ja materiaali on käytettävä parastaennen-päivään mennessä.

Käyttökohteet
Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® soveltuvat käytettäväksi
sisätiloissa, suojaamattomissa kohteissa, jotka altistuvat
kovalle kulutukselle ja kosteudelle. Tällaisia kohteita ovat
mm.:
•

Erikoiskäyttöön tarkoitetut tilat kaupallisissa rakennuksissa

•

Liikennöintiterminaalit

•

Messukeskukset

•

Porraskäytävät

•

Pysäköintihallit

•

Hissikuilut

•

Tuotantotilat

•

Konehuoneet

•

Liikuntasalit ja uimahallit

•

Vankilat

Ominaisuudet ja hyödyt
Monokote® Z-106 ja Z-106/HY® tarjoavat arkkitehdeille,
kiinteistöjen omistajille, urakoitsijalle ja asukkaille useita
hyötyjä.
•

Kestävä - 100 % Portlandsementti sidosaineena takaa tuotteen kestävyyden voimakkaasti liikennöidyissä sisätiloissa.

•

Kestää kosteutta - Kestää korkeaa kosteutta ja kondensaatiota.

•

Sitoutuu nopeasti - HY:tä voidaan käyttää yhdessä
Gracen patentoidun injektiojärjestelmän kanssa. Se
on korkeasaantoinen ja nopeasti sitoutuva.

•

Helppo työstää - Alhainen paine ruiskutettaessa
mahdollistaa kevyemmät työvälineet. Ohuemmat

Myrkytön - Tehdasvalmisteiseen kuivaseokseen lisätään vain vettä.

Teräs- ja betonipinnat
•

Ennen Monokote® Z-106 ja Z-106/HY®:n ruiskutusta
kaikki teräs- ja betonipinnat on tarkistettava. Teräspinnan on oltava öljytön, rasvaton, puhdas ja ruosteeton. Yhteensopimattomat praimerit ja sidosaineet,
jotka heikentävät tuotteen kiinnittyvyyttä on poistettava. Teräsrakenteiden asianmukainen puhdistus on
rakennuttajan vastuulla.

•

Arkkitehdin on varmistettava, että palosuojattava
maalattu/esikäsitelty teräsrakenne on testattu ASTM
E119:n mukaisesti.

•

Monet palosuojamenetelmät sallivat maalattujen
metallilattia- ja kattokatteiden käytön kalvanoitujen
katteiden sijasta. Maalattujen katteiden on oltava
palosuojaominaisuuksiensa suhteen UL-luetteloituja
ja niissä on oltava UL-luokitusmerkintä. Kysy asiasta
lisää omalta Grace-tuotteiden jälleenmyyjältäsi.

•

Ennen Monokote® Z-106 ja Z-106/HY®:n ruiskutusta
kaikki betonipinnat on esikäsiteltävä palosuojatuotteen valmistajan hyväksymällä sidosaineella.

•

Kattojen alapinnan palosuojaus tehdään vasta, kun
katon yläpinta on käsitelty ja kaikki liikenne siellä on
loppunut.

•

Palosuojausta ei saa asentaa ennen kuin teräskatteiden betonityöt on tehty.

Sekoitus
•

Monokote-palosuojamassa on sekoitettava joko
tavallisella tasosekoittimella tai erityisesti sementtipohjaisille palosuojalaasteille tarkoitetulla jatkuvatoimisella sekoittimella. Sekoitin on pidettävä puhtaana.

