
ОПИСАНИЕ
Monokote®MK-6s е една от най-често спе-
цифицираните и най-широко използва-
ни структурни пожарозащитни системи. 
Monokote®MK-6s е еднокомпонентна, 
нанасяща се чрез пръскане пожароу-
стойчива мазилка на гипсова основа (без 
добавени минерални фибри). Одобрена 
е за използване при необходимост от 
осигуряване на противопожарна защита 
до 4 часа на стоманени и бетонови кон-
струкции, и до 3 часа на профилирана 
ламарина. Monokote®MK-6s прилепва 
здраво към основи от стомана и бетон, 
формирайки твърдо покритие, което не 
се рони и не отделя прах.

УПОТРЕБА
Monokote®MK-6s се използва за осигу-
ряване на противопожарна защита на 
конструкции от стомана и бетон, както 
при ново строителство, така и при ре-
конструкции.

Успешно приложение при:

•  Носещи стоманени елементи;

•  Конструкции тип „ферма”;

•  Носещи бетонови елементи. 

ПРЕДИМСТВА
Пожарната защита Monokote®MK-6s 
предлага много важни  предимства за 
проектанта, монтажника, собственика 
и обитателя на сградата:

•  Изпълнение на място; 
•  Ниска цена; 
•  Бързо и ефикасно нанасяне; 
•  Защита до 4 часа; 
•  Монолитна бариера, чието действие 
    не се основава на химична реакция;
•  Живот, практически равен с този на 
    конструкцията.
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СЕРТИФИКАТИ И ОДОБРЕНИЯ
•  СЕ маркировка, сертификат за съответствие съгласно
   ETAG 018, част 1 и 3:2006; 
•  Европейско техническо одобрение ЕТО – 10/0082.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ ТЕСТОВ МЕТОД 

Възпламеняемост Клас 0 BS 476 части 6 и 7 

Плътност в сухо състояние 328 кг./куб.м. BS 8202

Якост на свързване 29.3 KPa ASTM E 736

Въздушна ерозия 0.000 гр./кв.м. ASTM E 859

Якост на натиск при 10% деформация 117 KPa ASTM E 761 

Покритие от опаковка (22,5 кг) 
за 25 мм дебелина* 2.95 кв.м.  *Посоченият разход е теоретичен 
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