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PRODUKTINFORMASJON

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange 
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ans-
varet for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og 
veiledning.
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TEKNISK

• Oppfyller krav til branntetting

• Motstår temperaturer på opptil 1400oC

• Erstatter all annen bakdytt som steinull,  
	mineralfiber	med	mer

• Lett å tilpasse

• Reagerer ikke i kontakt med andre  
materialer

• Ingen farlige kjemikalier

Bakdytt  
for branntettingMINERALULL

TEKNISK:

  Strekkstyrke 0,04 MPa 
  Flammepunkt Ingen 
  Krymp < 3 % målt over 24 timer 
	 	 Klassifikasjon	 AES-fiber	1260oC 
  Farge Hvit 
	 	 Størrelse	 25	x	48	x	600	mm 
   
  Varenummer T599625  T599624 (Blister)

  NOBB-nummer 46004643 46001896

  EL-nummer 1229201 1229200

  NRF-nummer 9201356 9201355

101 Mineralull
101 Brannakryl 

101 Mineralull

101 Brannakryl

BESKRIVELSE

101 MINERALULL er konstruert for å oppfylle 
krav til branntetting når branntettingen blir gjort 
sammen med den Sintef-sertifiserte fugemassen 
101 BRANNAKRYL. Dyttestrimmelen tåler 
ekstreme temperaturer på opptil 1400oC.
Med sin lave vekt og gode termiske egenskaper er 
den ideell å bruke som bakdytt i branntettinger. 
Den er også mindre irriterende for huden enn for 
eksempel steinull. 

BRUKSANVISNING

For riktig bruk, følg nøye monteringsanvisningen 
til 101 BRANNAKRYL.
101 MINERALULL er ikke skadelig hvis verneutstyr 
som er angitt nedenfor, blir benyttet.
Eksponering på arbeidsplassen: Må brukes 
under forhold med god ventilasjon. Ved kutting 
med sirkelsag eller annet som forårsaker støv, 
benytt lokalt avsug.
Åndedrettsvern: Bruk støvmaske godkjent i hht. 
EN 149 FFP2.
Håndvern: Bruk passende arbeidshansker.
Øyevern: Bruk vernebriller.
Annet hudvern enn håndvern: Tradisjonelle 
arbeidsklær som er tette.


