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ORYX® Acrylic FR 
  

PRODUKTDATABLAD 
Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) 

BESKRIVELSE ORYX® Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk.  
ORYX® Acrylic FR kan brukes til tetting av større fuger og spalter samt 
åpninger i gjennomføringer for kabler, rør og kanaler. Produktet er testet i 
henhold til gjeldende standarder og CE-merket for bruk som beskrevet i 
gjeldende monteringsanvisning for brannklasser opp til EI 240.  
 

EGENSKAPER - CE-merke for brannbestandige bruksområder 
- Testet på konstruksjoner inntil klasse for brannbestandig ytelse EI 240 

(EN 13501-2) 
- Testet i utallige konstruksjoner med lineære fuger og gjennomganger i 

henhold til europeiske standarder EN 1366-4 og EN 1366-3 
- Fester godt til de fleste materialer, så som (murstein, betong, 

gipsvegger, gipspaneler, treverk, metall, kabler, kobber og isolerte rør) 
- Tåler ekspansjon på 12,5 % 
- Kan påføres horisontalt og vertikalt 
- Genererer svært lite røyk ved brann 
- Halogenfri 
- Soppdrepende 

BRUKSOMRÅDER - Tetting av brannsikre skjøter mellom gulv og vegger 
- Tetting av større fuger og spalter  
- Tetting rundt dørkarmer 
- Tetting rundt rør og kabelgjennomføringer 

OPBEVARING OG 
LAGRING 

- Leveres iI 310 ml patroner 
- Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 °C og +40°C 

MONTERING Overflaten må være tørr, ren og støvfri. Ved temperaturer mellom + 5 °C og 
40 °C anbefales rikelig bruk av fugemasse for å sikre at skjøten er godt fylt. 
Anbefalt maksimal fugebredde er 35 mm. Sett inn ‘backfiller’ for å sikre et 
jevnt dybde/bredde-forhold på tetningsmassen.   
 

For best akustisk resultat bør anbefalt fugestørrelse ikke være større enn 10 
mm bred x min. 10 mm dyp på begge sider av skilleveggen. Avslutt 
fugeflatene med en sparkel (fuktet med vann der det er nødvendig) innen 30 
minutter etter påføring. ORYX® Acrylic FR er overmalbar etter én time.  

BEGRENSNINGER Skal ikke brukes i permanent kontakt med vann eller mat, eller i områder 
med konstant friksjon. 

SIKKERHETSKRAV Unngå kontakt med hud og øyne. Dersom produktet kommer i kontakt med 
øynene, skyll umiddelbart med masse vann og oppsøk lege. Oppbevares 
utilgjengelig for barn. Skal ikke svelges. Produktet inneholder soppdrepende 
middel. For ytterligere informasjon, se HMS-databladet 

Gitt at produktet brukes på områder som ligger utenfor vår kontroll, kan ORYX ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig.  

 

 




