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Технічна підтримка/відділ збуту
Тел.: +49 40 72 10 62-48

ISO 9001

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

HENSOTHERM® 820 KS   R 30 – R 240
•  Вогнезахисне покриття, що спучується

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
 Giscode: M-DF01

•  Контролюється незалежними органами

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
містить мінімальну кількість летких органічних сполук
(ЛОС) < 6 г/л, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Тільки для застосування всередині приміщення
•  Система вогнезахисного покриття бетонних пустотілих
плит (2012-Efectis-R0556 [Rev1])(2012-Efectis-R0556 
[Rev1]), бетонних перекриттів та стін (звіт Exova WF 
№ 339814), бетонних балок і колон (звіт Exova WF №
339816) та ребристих бетонних плит на замовлення

•  У поєднанні з ґрунтувальним покриттям BETON-
CARBONSPERRE створює захист від проникнення
шкідливих речовин

•  Гладка поверхня
•  Висока ефективність за рахунок низької витрати матеріалу
•  Зручне у використанні, не вимагає догляду
•  Відсутність утворення тріщин в результаті проривів
або монтажу

•  Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOMASTIK® B 3000   R 30 – R 120
•  Вогнезахисне покриття, що спучується

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
 Giscode: M-DF01

•  Контролюється незалежними органами

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкіл-
фенолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікато-
рів, а також летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі, в зонах з високим рівнем вибухоне-
безпечності, наприклад, підземні автостоянки

•  Система вогнезахисного покриття для бетонних
балок та колон (звіт Exova WF № 339818)

•  Має ізолюючі властивості згідно з DIN 1048
•  Не вбирає масло та бензин
•  Покриття стійке до атмосферних впливів / УФ випро-
мінювання згідно зі стандартом DIN 53 384

•  У поєднанні з ґрунтувальним покриттям BETON-
CARBONSPERRE створює захист від проникнення
шкідливих речовин

•  Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

Системи для шахтних перегородок
HENSOTHERM®

Вогнезахисні рішення для шахтних перегородок
•  ETA 18/0734 | UL звіт щодо оцінки, номер проекту: 
4788658260 Rev.1

•  Випробувано на вогнестійкість, клас EI 90

•  Проста установка та просте збирання

•  Низька вартість системи

•  Для застосування на відкритому повітрі та в при-
міщеннях з підвищеною вологістю повітря

•  Не містить розчинників та силіконів, клас емісії  A+, 
відповідно до стандарту визначення вмісту летких
органічних сполук (ЛОС)

Бетонні будівельні конструкції

Вогнестійкі шви та примикання Спеціальний клей

Вогнезахисні системи | Rudolf Hensel GmbH 02/20 Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши нашу веб-сторінку www.rudolf-hensel.com

Шпаклівка HENSOTHERM® універсальна
Шви | примикання
•  Вогнезахисний акриловий засіб, що спучується при
пожежі; для застосування всередині приміщень та на
відкритому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-4
•  Звіт щодо класифікації: KB 3.2/12-275-4Ä
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Шпаклівка не містить галогенів, алкілфенолетокси-
латів, боратів та пластифікаторів, а також летких
органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 
11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: заповнення швів між плитами, 
стінами та перекриттями завширшки до 75 мм, 
клас вогнестійкості — до R 120 в газобетоні, бетоні, 
залізобетоні, піщано-вапняній цеглі та цегляній
кладці згідно зі стандартом EN 1366-4, в перекриттях
> завтовшки 125 мм та стінах > завтовшки 100 мм / 
EI 120 швах завтовшки 40 мм / EI 90 швах завтовшки
75 мм / випробувано: до 12,5 % розширення шва

•  Колір: темно-сірий
•  Зручне у використанні, поверх можна наносити
фінішне покриття

•  Паковання: Картридж 310 мл

HENSOMASTIK® K 2000
Спеціальний еластичний клей
•  Для застосування всередині приміщення

•  Спеціальний еластичний клей

•  Для склеювання та фіксації будівельних матеріалів з
різними коефіцієнтами розширення

•  Клас A2-s1, d0 згідно зі стандартом EN 13501-1, кла-
сифікація згідно зі стандартом UNE 23721: клас M1

•  Відповідає вимогам R1 HL3 згідно зі стандартом
EN 45545-2:2013; протокол випробувань Exova 
Warringtonfi re № 2014-2265-1

•  Не містить органічних розчинників; летких органічних
сполук (ЛОС) < 1 г/л

•  Органічний, незмінно еластичний

•  У виді спрею або також доступний у виді рідкого
розчину для нанесення за допомогою кельми або
шпателя

CDDWRA

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS 
Шви | примикання
•  Абляційне вогнезахисне покриття/ для застосування
всередині приміщення та на відкритому повітрі

•  Випробувано згідно з EN 1366-4 відповідно до EN 1363-1
•  Класифікаційний звіт: KB 3.2/12-275-2
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA
•  EPD-RHG-20140204-IAA1-DE
•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: шви в перекриттях, макс. шири-
на 100 мм з класом вогнестійкості до F 90, примикан-
ня з макс. шириною 100 мм та класом вогнестійкості
EI 90 і вище, шви між бетоном та/або кам'яною, 
цегляною кладкою або газобетоном

•  Стійкий до атмосферних впливів / УФ випромінюван-
ня, водонепроникний

•  Не вбирає масло та бензин, стійкий до зносу
•  В'язкопластичний при товстому шарі після висихання

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг
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HENSOTHERM® 461 KS   R 30 – R 90
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Випробувано згідно зі стандартом BS 476
 Giscode: M-DF01

•  Сертифікат у системі Certifi re № CF 5678
•  Контролюється незалежними органами

•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
та пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтвердже-
но LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 471 KS   R 15 – R 180
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Випробувано згідно зі стандартом BS 476 Giscode: M-DF01

•  Сертифікат у системі Certifi re № CF 5344
•  Контролюється незалежними органами

•  Системи покриттів на водній основі, не містять га-
логенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна та
пластифікаторів, а також летких органічних сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 490 KS
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення та в умовах часткового
піддавання впливу навколишнього середовища

•  Випробувано згідно зі стандартом UL 263 Giscode: M-DF01

•  Файл каталогу онлайн сертифікації UL: CDWZ.R27201
•  Номери виконання: D987, N638, Y627, Y628
•  Контролюється незалежними органами
•  EPD, UL № 4787852008.101.1
•  EPD, IBU № EPD-RHG-20160139-IAA1-EN

•  Система покриттів на водній основі, не містить галоге-
нів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокон і пластифі-
каторів, а також летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED v4

• Межа вогнестійкості становить до 5,5 години на відкритих
сталевих профілях і 3,5 години на пустотілих профілях

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Гладка поверхня завдяки тонкому шару покриття
•  Підходить також для застосування в цехах

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

ВОГНЕЗАХИСНІ СИСТЕМИ
Сталеві конструкції

HENSOTHERM® 410 KS   R 30 – R 90
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщень

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA-No. 11/0481
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: ZK5AGG 

•  EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
і пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED 

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Дозволено для використання на оцинкованих по-
верхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 421 KS   R 90 – R 120
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA-№16/0251
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: 3E4MHK

•  EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
та пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтвердже-
но LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
профілях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

ZK5AGG 3E4MHK

NSOTHERM® 490 KS®ENSOTHERM® 471 KS   R 15 – R 180® HENSOTHERM® 910 KS   R30–R60
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2  Giscode: RE 1

•  Класифіковано згідно зі стандартом BS 476, сертифі-
кат Сертифікат у системі Certifi re № CF 5650

•  Випробувано гідно з стандартом ETA № 16/0834

•  Екологічна декларація продукту: заявка подана

•  Галузь застосування: всередині приміщень та на від-
критому повітрі; на відкритих та пустотілих профілях

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Низький рівень вмісту летких органічних сполук (ЛОС), не
містять галогенів, алкілфенолів і бензилового спирту, а
також пластифікаторів, у тому числі триізобутилфосфату!

•  Випробувано комітетом гігієнічної експертизи
будівельної продукції, класифіковано відповідно до
стандарту визначення вмісту летких органічних спо-
лук (ЛОС), клас емісії A+

•  100 % епоксидне вогнезахисне 2-х компонентне по-
криття, що не містить розчинників

•  Доступне 2-х компонентні фінішні покриття

•  Ідеальне рішення для застосування у промисловості
або на відкритих майданчиках

APPROVED
CF 5678

APPROVED
CF 5650

APPROVED
CF 5344

Стійке, екологічно безпечне ВІДСУТНЯ емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

МІНІМАЛЬНА емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

HENSOTHERM® 7 KS viskos 
•  Вогнезахисний акриловий засіб, що спучується, 
призначений для ущільнення кабелів та негорючих
труб; розширюється під впливом температури при
пожежі; для застосування всередині приміщень та
на відкритому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3
•  Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-DF01

•  Засіб на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Галузь застосування: ущільнення проходів та отворів
одиночних проходів в підлогах і стінах з монолітного
бетону та легких перегородках > завтовшки 100 мм

•  Колір: темно-сірий
•  Зручне у використанні, поверх можна наносити
фінішне покриття

•  Паковання: Картридж 310 мл, туби 600 мл

HENSOTHERM® 7 KS viskos
для еластичних труб, межа вогнестійкості до
240 хвилин
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•  ETA: випробувано

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Розроблено для ущільнення горючих та негорючих
труб, електричних кабельних джгутів та електричних
кабелів у еластичних каналах

•  Галузь застосування: 
В масивних стінах завтовшки ≥ 100 мм та перекрит-
тях завтовшки ≥ 150 мм

•  Клас вогнестійкості становить до EI 240

•  Легкий і швидкий монтаж

•  Паковання: Картридж 310 мл, туби 600 мл

HENSOTHERM® 310 KS
HENSOTHERM® 370 KS 
•  Для застосування всередині приміщень та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: BS60

•  310 KS: Випробувано згідно зі стандартом ETA 
№ 11/0456

•  370 KS: Класифіковано згідно зі стандартом BS 476, 
сертифікат у системі Certifi re № CF 700

•  Двотаврові та пустотілі профілі, R 30 – R 60 / 
R 30 – R 120

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Однокомпонентне покриття на основі розчинника

• Не містить боратів

• Доступні фінішні покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

Сталеві конструкції

Електричні кабелі і труби

Електричні кабелі

HENSOMASTIK® 5 KS
Кабелі
•  Система абляційного вогнезахисного покриття для
застосування на горизонтально і вертикально про-
кладених електричних кабелях

•  Дозвіл/сертифікація: Протокол випробування кабелів
nkt, 2006-12-14, 90 хв, MPRXCX > 3x4 мм² / DNV GL 
TAE00001K2, IEC 60331-21, IEC 60332-3 cat. A / FM: 
схвалення проекту на використання: 3018997

•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA 
 Giscode: M-DF01

•  Покриття на водній основі, водонепроникне відпо-
відно до стандарту DIN 1048, не містить галогенів, 
алкілфенолетоксилатів, боратів та пластифікаторів, 
а також летких органічних сполук (ЛОС) відповідно
до стандарту ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Покриття стійке до механічних впливів, не вбирає
масло і бензин, стійке до зносу навіть після повної полі-
меризації, а також до перепадів температури до -40 °C

•  Також зберігає еластичність при більшій товщині
сухого шару

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг та 25 кг

CDDWRA

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 1000

• Інгібіторна тканина, що спучується з покриттям
HENSOTHERM ® 7 KS для огортання горизонталь-
но прокладених електричних кабелів, лотків та
кронштейнів

• ETA 16/0369
• Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-DF01

• Покриття на водній основі, не містить галогенів, 
алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна та пласти-
фікаторів, летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+

• Галузь застосування: вогнезахист горизонтально
прокладених електричних кабелів, лотків та кронш-
тейнів

• Матеріал-основа: скловолоконна тканина, неза-
ймиста, клас A2 

• Еластичність, підходить для використання в самих
тонких обмотках

• Класи зносостійкості: X/Y2/Z1/Z2
• Межа вогнестійкості становить до 90 хвилин

Вогнезахисні системи | Rudolf Hensel GmbH 02/20 Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши нашу веб-сторінку www.rudolf-hensel.com

APPROVED
CF 700

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS  
для комбінованих систем ущільнення
проходів інженерних комунікацій EI 60
•  Система вогнезахисного покриття для ущільнення
проходів кабелів та труб в стінах і перекриттях, кла-
сифікована згідно зі стандартом EN 13501-2 EI 60

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 / 
EN 1366-3

•  № ETA 15/0294
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Giscode: M-DF01

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED 

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг

HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ
•  Вогнезахисне покриття, що спучується / для застосу-
вання на відкритому повітрі

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 
(випробувано за методом SBI)

•  Giscode: M-DF01
•  Синтетична смола світло-сірого кольору

•  Не містить органічних розчинників та пластифікаторів

•  Галузь застосування: для деревноволокнистих плит
або плит з масиву дерева з ламінованим покриттям
(категорія зносостійкості 3)

•  Добра адгезія, гладка поверхня
•  Доступне фінішне покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

•  Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Дерев'яні будівельні конструкції та матеріали

Системи ущільнення для проходів інженерних комунікацій

HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПРИМІЩЕННЯХ білий
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, / для застосу-
вання всередині приміщення

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 
(випробувано за методом SBI)

•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01
•  Дисперсійне покриття
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: PMX99N

•  Не містить галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, во-
локна та пластифікаторів, летких органічних сполук (ЛОС) 
згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: цілісна деревина завтовшки
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багато-
шарова фанера завтовшки ≥ 12 мм

•  Захист від механічних впливів
•  Фінішне покриття, напівматове; доступне в колірних
відтінках за стандартами RAL або NCS і індивідуаль-
них відтінках на замовлення

•  Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS 
для комбінованих систем ущільнення
проходів інженерних комунікацій EI 90 / EI 120
•  Система абляціонного вогнезахисного покриття для
ущільнення проходів кабелів та труб в стінах і сте-
лях, класифікована згідно зі стандартом EN 13501-2 
EI 90 / EI 120

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 / EN 1366-3

•  № ETA 15/0295
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг

PMX99N

HENSOTHERM® 1 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПРИМІЩЕННЯХ
•  Прозоре вогнезахисне покриття, що спучується, для
застосування всередині приміщення

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 B-s1, d0

•  Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-KH01
• Синтетична прозора смола

• Не містить галогенів, алкілфенолетоксилатів, бора-
тів, волокна та пластифікаторів, летких органічних
сполук (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, 
підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

• Галузь застосування: цілісна деревина завтовшки
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багато-
шарова фанера завтовшки ≥ 12 мм

• Захист від механічних впливів
• Фінішне покриття, яке не містить ароматичних спо-
лук, матове/напівматове

• Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 50

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA № 18/0417

•  Для застосування всередині приміщення і на відкри-
тому повітрі, клас вогнестійкості — до EI 240

•  Обмотка для труб, що спучується, (матеріал-основа: 
скловолокно, клас A2) для ущільнення пластикових
та композитних труб з діаметром до Ø 125 мм

•  Галузь застосування: перегородки, масивні стіни та
перекриття

•  Еластичність; просте та швидке встановлення; низь-
ка потреба площі через малу висоту встановлення

•  Не містить розчинників, галогенів і пластифікаторів

Муфти HENSOTHERM® RM 50
Вогнезахисні рішення для одиночних проходів
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•  ETA № 19/0730

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Галузь застосування: в стінах, клас вогнестійкості до
EI 180 і в покриттях, клас вогнестійкості до EI 240

•  Для горючих труб діаметром до 160 мм

•  Простий і швидкий монтаж

Стійке, екологічно безпечне ВІДСУТНЯ емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

МІНІМАЛЬНА емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)
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HENSOTHERM® 461 KS   R 30 – R 90
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Випробувано згідно зі стандартом BS 476
 Giscode: M-DF01

•  Сертифікат у системі Certifi re № CF 5678
•  Контролюється незалежними органами

•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
та пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтвердже-
но LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 471 KS   R 15 – R 180
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Випробувано згідно зі стандартом BS 476 Giscode: M-DF01

•  Сертифікат у системі Certifi re № CF 5344
•  Контролюється незалежними органами

•  Системи покриттів на водній основі, не містять га-
логенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна та
пластифікаторів, а також летких органічних сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 490 KS
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення та в умовах часткового
піддавання впливу навколишнього середовища

•  Випробувано згідно зі стандартом UL 263 Giscode: M-DF01

•  Файл каталогу онлайн сертифікації UL: CDWZ.R27201
•  Номери виконання: D987, N638, Y627, Y628
•  Контролюється незалежними органами
•  EPD, UL № 4787852008.101.1
•  EPD, IBU № EPD-RHG-20160139-IAA1-EN

•  Система покриттів на водній основі, не містить галоге-
нів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокон і пластифі-
каторів, а також летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED v4

• Межа вогнестійкості становить до 5,5 години на відкритих
сталевих профілях і 3,5 години на пустотілих профілях

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Гладка поверхня завдяки тонкому шару покриття
•  Підходить також для застосування в цехах

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

ВОГНЕЗАХИСНІ СИСТЕМИ
Сталеві конструкції

HENSOTHERM® 410 KS   R 30 – R 90
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщень

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA-No. 11/0481
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: ZK5AGG 

•  EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
і пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED 

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Дозволено для використання на оцинкованих по-
верхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 421 KS   R 90 – R 120
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA-№16/0251
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: 3E4MHK

•  EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
та пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтвердже-
но LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
профілях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

ZK5AGG 3E4MHK

NSOTHERM® 490 KS®ENSOTHERM® 471 KS   R 15 – R 180® HENSOTHERM® 910 KS   R30–R60
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2  Giscode: RE 1

•  Класифіковано згідно зі стандартом BS 476, сертифі-
кат Сертифікат у системі Certifi re № CF 5650

•  Випробувано гідно з стандартом ETA № 16/0834

•  Екологічна декларація продукту: заявка подана

•  Галузь застосування: всередині приміщень та на від-
критому повітрі; на відкритих та пустотілих профілях

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Низький рівень вмісту летких органічних сполук (ЛОС), не
містять галогенів, алкілфенолів і бензилового спирту, а
також пластифікаторів, у тому числі триізобутилфосфату!

•  Випробувано комітетом гігієнічної експертизи
будівельної продукції, класифіковано відповідно до
стандарту визначення вмісту летких органічних спо-
лук (ЛОС), клас емісії A+

•  100 % епоксидне вогнезахисне 2-х компонентне по-
криття, що не містить розчинників

•  Доступне 2-х компонентні фінішні покриття

•  Ідеальне рішення для застосування у промисловості
або на відкритих майданчиках

APPROVED
CF 5678

APPROVED
CF 5650

APPROVED
CF 5344

Стійке, екологічно безпечне ВІДСУТНЯ емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

МІНІМАЛЬНА емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

HENSOTHERM® 7 KS viskos 
•  Вогнезахисний акриловий засіб, що спучується, 
призначений для ущільнення кабелів та негорючих
труб; розширюється під впливом температури при
пожежі; для застосування всередині приміщень та
на відкритому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3
•  Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-DF01

•  Засіб на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Галузь застосування: ущільнення проходів та отворів
одиночних проходів в підлогах і стінах з монолітного
бетону та легких перегородках > завтовшки 100 мм

•  Колір: темно-сірий
•  Зручне у використанні, поверх можна наносити
фінішне покриття

•  Паковання: Картридж 310 мл, туби 600 мл

HENSOTHERM® 7 KS viskos
для еластичних труб, межа вогнестійкості до
240 хвилин
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•  ETA: випробувано

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Розроблено для ущільнення горючих та негорючих
труб, електричних кабельних джгутів та електричних
кабелів у еластичних каналах

•  Галузь застосування: 
В масивних стінах завтовшки ≥ 100 мм та перекрит-
тях завтовшки ≥ 150 мм

•  Клас вогнестійкості становить до EI 240

•  Легкий і швидкий монтаж

•  Паковання: Картридж 310 мл, туби 600 мл

HENSOTHERM® 310 KS
HENSOTHERM® 370 KS 
•  Для застосування всередині приміщень та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: BS60

•  310 KS: Випробувано згідно зі стандартом ETA 
№ 11/0456

•  370 KS: Класифіковано згідно зі стандартом BS 476, 
сертифікат у системі Certifi re № CF 700

•  Двотаврові та пустотілі профілі, R 30 – R 60 / 
R 30 – R 120

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Однокомпонентне покриття на основі розчинника

• Не містить боратів

• Доступні фінішні покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

Сталеві конструкції

Електричні кабелі і труби

Електричні кабелі

HENSOMASTIK® 5 KS
Кабелі
•  Система абляційного вогнезахисного покриття для
застосування на горизонтально і вертикально про-
кладених електричних кабелях

•  Дозвіл/сертифікація: Протокол випробування кабелів
nkt, 2006-12-14, 90 хв, MPRXCX > 3x4 мм² / DNV GL 
TAE00001K2, IEC 60331-21, IEC 60332-3 cat. A / FM: 
схвалення проекту на використання: 3018997

•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA 
 Giscode: M-DF01

•  Покриття на водній основі, водонепроникне відпо-
відно до стандарту DIN 1048, не містить галогенів, 
алкілфенолетоксилатів, боратів та пластифікаторів, 
а також летких органічних сполук (ЛОС) відповідно
до стандарту ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Покриття стійке до механічних впливів, не вбирає
масло і бензин, стійке до зносу навіть після повної полі-
меризації, а також до перепадів температури до -40 °C

•  Також зберігає еластичність при більшій товщині
сухого шару

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг та 25 кг

CDDWRA

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 1000

• Інгібіторна тканина, що спучується з покриттям
HENSOTHERM ® 7 KS для огортання горизонталь-
но прокладених електричних кабелів, лотків та
кронштейнів

• ETA 16/0369
• Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-DF01

• Покриття на водній основі, не містить галогенів, 
алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна та пласти-
фікаторів, летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+

• Галузь застосування: вогнезахист горизонтально
прокладених електричних кабелів, лотків та кронш-
тейнів

• Матеріал-основа: скловолоконна тканина, неза-
ймиста, клас A2 

• Еластичність, підходить для використання в самих
тонких обмотках

• Класи зносостійкості: X/Y2/Z1/Z2
• Межа вогнестійкості становить до 90 хвилин

Вогнезахисні системи | Rudolf Hensel GmbH 02/20 Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши нашу веб-сторінку www.rudolf-hensel.com

APPROVED
CF 700

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS  
для комбінованих систем ущільнення
проходів інженерних комунікацій EI 60
•  Система вогнезахисного покриття для ущільнення
проходів кабелів та труб в стінах і перекриттях, кла-
сифікована згідно зі стандартом EN 13501-2 EI 60

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 / 
EN 1366-3

•  № ETA 15/0294
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Giscode: M-DF01

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED 

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг

HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ
•  Вогнезахисне покриття, що спучується / для застосу-
вання на відкритому повітрі

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 
(випробувано за методом SBI)

•  Giscode: M-DF01
•  Синтетична смола світло-сірого кольору

•  Не містить органічних розчинників та пластифікаторів

•  Галузь застосування: для деревноволокнистих плит
або плит з масиву дерева з ламінованим покриттям
(категорія зносостійкості 3)

•  Добра адгезія, гладка поверхня
•  Доступне фінішне покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

•  Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Дерев'яні будівельні конструкції та матеріали

Системи ущільнення для проходів інженерних комунікацій

HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПРИМІЩЕННЯХ білий
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, / для застосу-
вання всередині приміщення

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 
(випробувано за методом SBI)

•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01
•  Дисперсійне покриття
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: PMX99N

•  Не містить галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, во-
локна та пластифікаторів, летких органічних сполук (ЛОС) 
згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: цілісна деревина завтовшки
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багато-
шарова фанера завтовшки ≥ 12 мм

•  Захист від механічних впливів
•  Фінішне покриття, напівматове; доступне в колірних
відтінках за стандартами RAL або NCS і індивідуаль-
них відтінках на замовлення

•  Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS 
для комбінованих систем ущільнення
проходів інженерних комунікацій EI 90 / EI 120
•  Система абляціонного вогнезахисного покриття для
ущільнення проходів кабелів та труб в стінах і сте-
лях, класифікована згідно зі стандартом EN 13501-2 
EI 90 / EI 120

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 / EN 1366-3

•  № ETA 15/0295
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг

PMX99N

HENSOTHERM® 1 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПРИМІЩЕННЯХ
•  Прозоре вогнезахисне покриття, що спучується, для
застосування всередині приміщення

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 B-s1, d0

•  Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-KH01
• Синтетична прозора смола

• Не містить галогенів, алкілфенолетоксилатів, бора-
тів, волокна та пластифікаторів, летких органічних
сполук (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, 
підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

• Галузь застосування: цілісна деревина завтовшки
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багато-
шарова фанера завтовшки ≥ 12 мм

• Захист від механічних впливів
• Фінішне покриття, яке не містить ароматичних спо-
лук, матове/напівматове

• Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 50

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA № 18/0417

•  Для застосування всередині приміщення і на відкри-
тому повітрі, клас вогнестійкості — до EI 240

•  Обмотка для труб, що спучується, (матеріал-основа: 
скловолокно, клас A2) для ущільнення пластикових
та композитних труб з діаметром до Ø 125 мм

•  Галузь застосування: перегородки, масивні стіни та
перекриття

•  Еластичність; просте та швидке встановлення; низь-
ка потреба площі через малу висоту встановлення

•  Не містить розчинників, галогенів і пластифікаторів

Муфти HENSOTHERM® RM 50
Вогнезахисні рішення для одиночних проходів
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•  ETA № 19/0730

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Галузь застосування: в стінах, клас вогнестійкості до
EI 180 і в покриттях, клас вогнестійкості до EI 240

•  Для горючих труб діаметром до 160 мм

•  Простий і швидкий монтаж

Стійке, екологічно безпечне ВІДСУТНЯ емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

МІНІМАЛЬНА емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)
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HENSOTHERM® 461 KS   R 30 – R 90
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Випробувано згідно зі стандартом BS 476
 Giscode: M-DF01

•  Сертифікат у системі Certifi re № CF 5678
•  Контролюється незалежними органами

•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
та пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтвердже-
но LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 471 KS   R 15 – R 180
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Випробувано згідно зі стандартом BS 476 Giscode: M-DF01

•  Сертифікат у системі Certifi re № CF 5344
•  Контролюється незалежними органами

•  Системи покриттів на водній основі, не містять га-
логенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна та
пластифікаторів, а також летких органічних сполуки
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 490 KS
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення та в умовах часткового
піддавання впливу навколишнього середовища

•  Випробувано згідно зі стандартом UL 263 Giscode: M-DF01

•  Файл каталогу онлайн сертифікації UL: CDWZ.R27201
•  Номери виконання: D987, N638, Y627, Y628
•  Контролюється незалежними органами
•  EPD, UL № 4787852008.101.1
•  EPD, IBU № EPD-RHG-20160139-IAA1-EN

•  Система покриттів на водній основі, не містить галоге-
нів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокон і пластифі-
каторів, а також летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED v4

• Межа вогнестійкості становить до 5,5 години на відкритих
сталевих профілях і 3,5 години на пустотілих профілях

•  Підходить також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Гладка поверхня завдяки тонкому шару покриття
•  Підходить також для застосування в цехах

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

ВОГНЕЗАХИСНІ СИСТЕМИ
Сталеві конструкції

HENSOTHERM® 410 KS   R 30 – R 90
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщень

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA-No. 11/0481
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: ZK5AGG 

•  EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
і пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, LEED 

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Дозволено для використання на оцинкованих по-
верхнях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOTHERM® 421 KS   R 90 – R 120
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, для застосу-
вання всередині приміщення

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA-№16/0251
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: 3E4MHK

•  EPD-RHG-20140057-IAA1-DE
•  Системи покриттів на водній основі, не містять
галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна
та пластифікаторів, а також летких органічних сполук
(ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтвердже-
но LEED v4

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
профілях

•  Висока ефективність за рахунок низької витрати
матеріалу/низького коефіцієнта покриття і короткого
часу висихання; не потребує догляду

•  Доступні фінішні покриття 1-го і 2-го класів

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

ZK5AGG 3E4MHK

NSOTHERM® 490 KS®ENSOTHERM® 471 KS   R 15 – R 180® HENSOTHERM® 910 KS   R30–R60
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2  Giscode: RE 1

•  Класифіковано згідно зі стандартом BS 476, сертифі-
кат Сертифікат у системі Certifi re № CF 5650

•  Випробувано гідно з стандартом ETA № 16/0834

•  Екологічна декларація продукту: заявка подана

•  Галузь застосування: всередині приміщень та на від-
критому повітрі; на відкритих та пустотілих профілях

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Низький рівень вмісту летких органічних сполук (ЛОС), не
містять галогенів, алкілфенолів і бензилового спирту, а
також пластифікаторів, у тому числі триізобутилфосфату!

•  Випробувано комітетом гігієнічної експертизи
будівельної продукції, класифіковано відповідно до
стандарту визначення вмісту летких органічних спо-
лук (ЛОС), клас емісії A+

•  100 % епоксидне вогнезахисне 2-х компонентне по-
криття, що не містить розчинників

•  Доступне 2-х компонентні фінішні покриття

•  Ідеальне рішення для застосування у промисловості
або на відкритих майданчиках

APPROVED
CF 5678

APPROVED
CF 5650

APPROVED
CF 5344

Стійке, екологічно безпечне ВІДСУТНЯ емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

МІНІМАЛЬНА емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

HENSOTHERM® 7 KS viskos 
•  Вогнезахисний акриловий засіб, що спучується, 
призначений для ущільнення кабелів та негорючих
труб; розширюється під впливом температури при
пожежі; для застосування всередині приміщень та
на відкритому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3
•  Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-DF01

•  Засіб на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Галузь застосування: ущільнення проходів та отворів
одиночних проходів в підлогах і стінах з монолітного
бетону та легких перегородках > завтовшки 100 мм

•  Колір: темно-сірий
•  Зручне у використанні, поверх можна наносити
фінішне покриття

•  Паковання: Картридж 310 мл, туби 600 мл

HENSOTHERM® 7 KS viskos
для еластичних труб, межа вогнестійкості до
240 хвилин
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•  ETA: випробувано

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Розроблено для ущільнення горючих та негорючих
труб, електричних кабельних джгутів та електричних
кабелів у еластичних каналах

•  Галузь застосування: 
В масивних стінах завтовшки ≥ 100 мм та перекрит-
тях завтовшки ≥ 150 мм

•  Клас вогнестійкості становить до EI 240

•  Легкий і швидкий монтаж

•  Паковання: Картридж 310 мл, туби 600 мл

HENSOTHERM® 310 KS
HENSOTHERM® 370 KS 
•  Для застосування всередині приміщень та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: BS60

•  310 KS: Випробувано згідно зі стандартом ETA 
№ 11/0456

•  370 KS: Класифіковано згідно зі стандартом BS 476, 
сертифікат у системі Certifi re № CF 700

•  Двотаврові та пустотілі профілі, R 30 – R 60 / 
R 30 – R 120

•  Дозволено також для використання на оцинкованих
поверхнях

•  Однокомпонентне покриття на основі розчинника

• Не містить боратів

• Доступні фінішні покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

Сталеві конструкції

Електричні кабелі і труби

Електричні кабелі

HENSOMASTIK® 5 KS
Кабелі
•  Система абляційного вогнезахисного покриття для
застосування на горизонтально і вертикально про-
кладених електричних кабелях

•  Дозвіл/сертифікація: Протокол випробування кабелів
nkt, 2006-12-14, 90 хв, MPRXCX > 3x4 мм² / DNV GL 
TAE00001K2, IEC 60331-21, IEC 60332-3 cat. A / FM: 
схвалення проекту на використання: 3018997

•  Контролюється незалежними органами
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA 
 Giscode: M-DF01

•  Покриття на водній основі, водонепроникне відпо-
відно до стандарту DIN 1048, не містить галогенів, 
алкілфенолетоксилатів, боратів та пластифікаторів, 
а також летких органічних сполук (ЛОС) відповідно
до стандарту ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Покриття стійке до механічних впливів, не вбирає
масло і бензин, стійке до зносу навіть після повної полі-
меризації, а також до перепадів температури до -40 °C

•  Також зберігає еластичність при більшій товщині
сухого шару

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг та 25 кг

CDDWRA

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 1000

• Інгібіторна тканина, що спучується з покриттям
HENSOTHERM ® 7 KS для огортання горизонталь-
но прокладених електричних кабелів, лотків та
кронштейнів

• ETA 16/0369
• Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-DF01

• Покриття на водній основі, не містить галогенів, 
алкілфенолетоксилатів, боратів, волокна та пласти-
фікаторів, летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+

• Галузь застосування: вогнезахист горизонтально
прокладених електричних кабелів, лотків та кронш-
тейнів

• Матеріал-основа: скловолоконна тканина, неза-
ймиста, клас A2 

• Еластичність, підходить для використання в самих
тонких обмотках

• Класи зносостійкості: X/Y2/Z1/Z2
• Межа вогнестійкості становить до 90 хвилин

Вогнезахисні системи | Rudolf Hensel GmbH 02/20 Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши нашу веб-сторінку www.rudolf-hensel.com

APPROVED
CF 700

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS  
для комбінованих систем ущільнення
проходів інженерних комунікацій EI 60
•  Система вогнезахисного покриття для ущільнення
проходів кабелів та труб в стінах і перекриттях, кла-
сифікована згідно зі стандартом EN 13501-2 EI 60

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 / 
EN 1366-3

•  № ETA 15/0294
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Giscode: M-DF01

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED 

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг

HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА
ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ
•  Вогнезахисне покриття, що спучується / для застосу-
вання на відкритому повітрі

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 
(випробувано за методом SBI)

•  Giscode: M-DF01
•  Синтетична смола світло-сірого кольору

•  Не містить органічних розчинників та пластифікаторів

•  Галузь застосування: для деревноволокнистих плит
або плит з масиву дерева з ламінованим покриттям
(категорія зносостійкості 3)

•  Добра адгезія, гладка поверхня
•  Доступне фінішне покриття в колірних відтінках за
стандартами RAL або NCS і спеціальних відтінках на
замовлення

•  Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Дерев'яні будівельні конструкції та матеріали

Системи ущільнення для проходів інженерних комунікацій

HENSOTHERM® 2 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПРИМІЩЕННЯХ білий
•  Вогнезахисне покриття, що спучується, / для застосу-
вання всередині приміщення

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 
(випробувано за методом SBI)

•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01
•  Дисперсійне покриття
•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: PMX99N

•  Не містить галогенів, алкілфенолетоксилатів, боратів, во-
локна та пластифікаторів, летких органічних сполук (ЛОС) 
згідно зі стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: цілісна деревина завтовшки
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багато-
шарова фанера завтовшки ≥ 12 мм

•  Захист від механічних впливів
•  Фінішне покриття, напівматове; доступне в колірних
відтінках за стандартами RAL або NCS і індивідуаль-
них відтінках на замовлення

•  Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS 
для комбінованих систем ущільнення
проходів інженерних комунікацій EI 90 / EI 120
•  Система абляціонного вогнезахисного покриття для
ущільнення проходів кабелів та труб в стінах і сте-
лях, класифікована згідно зі стандартом EN 13501-2 
EI 90 / EI 120

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом ETAG 026-2 / EN 1366-3

•  № ETA 15/0295
•  Маркування СЕ згідно з директивою 93/68/ЄЕС
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг

PMX99N

HENSOTHERM® 1 KS ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПРИМІЩЕННЯХ
•  Прозоре вогнезахисне покриття, що спучується, для
застосування всередині приміщення

•  Цілісна деревина та матеріали, що класифіковані як
важкогорючі, клас B1

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-1 B-s1, d0

•  Контролюється незалежними органами
• Giscode: M-KH01
• Синтетична прозора смола

• Не містить галогенів, алкілфенолетоксилатів, бора-
тів, волокна та пластифікаторів, летких органічних
сполук (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 11890-2, 
підтверджено LEED

• Продукт класифіковано згідно зі стандартом визна-
чення вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас
емісії A+ 

• Галузь застосування: цілісна деревина завтовшки
≥ 12 мм / ДСП завтовшки ≥ 12 мм / будівельна багато-
шарова фанера завтовшки ≥ 12 мм

• Захист від механічних впливів
• Фінішне покриття, яке не містить ароматичних спо-
лук, матове/напівматове

• Паковання: Пластмасові відра 6 кг, 12,5 кг, 25 кг

Тканина HENSOTHERM® 7 KS 50

•  Класифіковано згідно зі стандартом EN 13501-2
 Giscode: M-DF01

•  ETA № 18/0417

•  Для застосування всередині приміщення і на відкри-
тому повітрі, клас вогнестійкості — до EI 240

•  Обмотка для труб, що спучується, (матеріал-основа: 
скловолокно, клас A2) для ущільнення пластикових
та композитних труб з діаметром до Ø 125 мм

•  Галузь застосування: перегородки, масивні стіни та
перекриття

•  Еластичність; просте та швидке встановлення; низь-
ка потреба площі через малу висоту встановлення

•  Не містить розчинників, галогенів і пластифікаторів

Муфти HENSOTHERM® RM 50
Вогнезахисні рішення для одиночних проходів
•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-3

•  ETA № 19/0730

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі

•  Галузь застосування: в стінах, клас вогнестійкості до
EI 180 і в покриттях, клас вогнестійкості до EI 240

•  Для горючих труб діаметром до 160 мм

•  Простий і швидкий монтаж

Стійке, екологічно безпечне ВІДСУТНЯ емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)

МІНІМАЛЬНА емісія відповідно до стандарту
визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС)
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Технічна підтримка/відділ збуту
Тел.: +49 40 72 10 62-48

ISO 9001

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

HENSOTHERM® 820 KS   R 30 – R 240
•  Вогнезахисне покриття, що спучується

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
 Giscode: M-DF01

•  Контролюється незалежними органами

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
містить мінімальну кількість летких органічних сполук
(ЛОС) < 6 г/л, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Тільки для застосування всередині приміщення
•  Система вогнезахисного покриття бетонних пустотілих
плит (2012-Efectis-R0556 [Rev1])(2012-Efectis-R0556 
[Rev1]), бетонних перекриттів та стін (звіт Exova WF 
№ 339814), бетонних балок і колон (звіт Exova WF №
339816) та ребристих бетонних плит на замовлення

•  У поєднанні з ґрунтувальним покриттям BETON-
CARBONSPERRE створює захист від проникнення
шкідливих речовин

•  Гладка поверхня
•  Висока ефективність за рахунок низької витрати матеріалу
•  Зручне у використанні, не вимагає догляду
•  Відсутність утворення тріщин в результаті проривів
або монтажу

•  Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOMASTIK® B 3000   R 30 – R 120
•  Вогнезахисне покриття, що спучується

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
 Giscode: M-DF01

•  Контролюється незалежними органами

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкіл-
фенолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікато-
рів, а також летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі, в зонах з високим рівнем вибухоне-
безпечності, наприклад, підземні автостоянки

•  Система вогнезахисного покриття для бетонних
балок та колон (звіт Exova WF № 339818)

•  Має ізолюючі властивості згідно з DIN 1048
•  Не вбирає масло та бензин
•  Покриття стійке до атмосферних впливів / УФ випро-
мінювання згідно зі стандартом DIN 53 384

•  У поєднанні з ґрунтувальним покриттям BETON-
CARBONSPERRE створює захист від проникнення
шкідливих речовин

•  Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

Системи для шахтних перегородок
HENSOTHERM®

Вогнезахисні рішення для шахтних перегородок
•  ETA 18/0734 | UL звіт щодо оцінки, номер проекту: 
4788658260 Rev.1

•  Випробувано на вогнестійкість, клас EI 90

•  Проста установка та просте збирання

•  Низька вартість системи

•  Для застосування на відкритому повітрі та в при-
міщеннях з підвищеною вологістю повітря

•  Не містить розчинників та силіконів, клас емісії  A+, 
відповідно до стандарту визначення вмісту летких
органічних сполук (ЛОС)

Бетонні будівельні конструкції

Вогнестійкі шви та примикання Спеціальний клей

Вогнезахисні системи | Rudolf Hensel GmbH 02/20 Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши нашу веб-сторінку www.rudolf-hensel.com

Шпаклівка HENSOTHERM® універсальна
Шви | примикання
•  Вогнезахисний акриловий засіб, що спучується при
пожежі; для застосування всередині приміщень та на
відкритому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-4
•  Звіт щодо класифікації: KB 3.2/12-275-4Ä
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Шпаклівка не містить галогенів, алкілфенолетокси-
латів, боратів та пластифікаторів, а також летких
органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 
11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: заповнення швів між плитами, 
стінами та перекриттями завширшки до 75 мм, 
клас вогнестійкості — до R 120 в газобетоні, бетоні, 
залізобетоні, піщано-вапняній цеглі та цегляній
кладці згідно зі стандартом EN 1366-4, в перекриттях
> завтовшки 125 мм та стінах > завтовшки 100 мм / 
EI 120 швах завтовшки 40 мм / EI 90 швах завтовшки
75 мм / випробувано: до 12,5 % розширення шва

•  Колір: темно-сірий
•  Зручне у використанні, поверх можна наносити
фінішне покриття

•  Паковання: Картридж 310 мл

HENSOMASTIK® K 2000
Спеціальний еластичний клей
•  Для застосування всередині приміщення

•  Спеціальний еластичний клей

•  Для склеювання та фіксації будівельних матеріалів з
різними коефіцієнтами розширення

•  Клас A2-s1, d0 згідно зі стандартом EN 13501-1, кла-
сифікація згідно зі стандартом UNE 23721: клас M1

•  Відповідає вимогам R1 HL3 згідно зі стандартом
EN 45545-2:2013; протокол випробувань Exova 
Warringtonfi re № 2014-2265-1

•  Не містить органічних розчинників; летких органічних
сполук (ЛОС) < 1 г/л

•  Органічний, незмінно еластичний

•  У виді спрею або також доступний у виді рідкого
розчину для нанесення за допомогою кельми або
шпателя

CDDWRA

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS 
Шви | примикання
•  Абляційне вогнезахисне покриття/ для застосування
всередині приміщення та на відкритому повітрі

•  Випробувано згідно з EN 1366-4 відповідно до EN 1363-1
•  Класифікаційний звіт: KB 3.2/12-275-2
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA
•  EPD-RHG-20140204-IAA1-DE
•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: шви в перекриттях, макс. шири-
на 100 мм з класом вогнестійкості до F 90, примикан-
ня з макс. шириною 100 мм та класом вогнестійкості
EI 90 і вище, шви між бетоном та/або кам'яною, 
цегляною кладкою або газобетоном

•  Стійкий до атмосферних впливів / УФ випромінюван-
ня, водонепроникний

•  Не вбирає масло та бензин, стійкий до зносу
•  В'язкопластичний при товстому шарі після висихання

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг
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Технічна підтримка/відділ збуту
Тел.: +49 40 72 10 62-48

ISO 9001

Системи ущільнення для
проходів інженерних комунікацій

HENSOTHERM® 820 KS   R 30 – R 240
•  Вогнезахисне покриття, що спучується

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
 Giscode: M-DF01

•  Контролюється незалежними органами

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
містить мінімальну кількість летких органічних сполук
(ЛОС) < 6 г/л, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+

•  Тільки для застосування всередині приміщення
•  Система вогнезахисного покриття бетонних пустотілих
плит (2012-Efectis-R0556 [Rev1])(2012-Efectis-R0556 
[Rev1]), бетонних перекриттів та стін (звіт Exova WF 
№ 339814), бетонних балок і колон (звіт Exova WF №
339816) та ребристих бетонних плит на замовлення

•  У поєднанні з ґрунтувальним покриттям BETON-
CARBONSPERRE створює захист від проникнення
шкідливих речовин

•  Гладка поверхня
•  Висока ефективність за рахунок низької витрати матеріалу
•  Зручне у використанні, не вимагає догляду
•  Відсутність утворення тріщин в результаті проривів
або монтажу

•  Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

HENSOMASTIK® B 3000   R 30 – R 120
•  Вогнезахисне покриття, що спучується

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 13381-3:2015
 Giscode: M-DF01

•  Контролюється незалежними органами

•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкіл-
фенолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікато-
рів, а також летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі
стандартом ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Для застосування всередині приміщення та на від-
критому повітрі, в зонах з високим рівнем вибухоне-
безпечності, наприклад, підземні автостоянки

•  Система вогнезахисного покриття для бетонних
балок та колон (звіт Exova WF № 339818)

•  Має ізолюючі властивості згідно з DIN 1048
•  Не вбирає масло та бензин
•  Покриття стійке до атмосферних впливів / УФ випро-
мінювання згідно зі стандартом DIN 53 384

•  У поєднанні з ґрунтувальним покриттям BETON-
CARBONSPERRE створює захист від проникнення
шкідливих речовин

•  Колірний відтінок: біле, приблизно RAL 9010

•  Паковання: Пластмасові відра 25 кг

Системи для шахтних перегородок
HENSOTHERM®

Вогнезахисні рішення для шахтних перегородок
•  ETA 18/0734 | UL звіт щодо оцінки, номер проекту: 
4788658260 Rev.1

•  Випробувано на вогнестійкість, клас EI 90

•  Проста установка та просте збирання

•  Низька вартість системи

•  Для застосування на відкритому повітрі та в при-
міщеннях з підвищеною вологістю повітря

•  Не містить розчинників та силіконів, клас емісії  A+, 
відповідно до стандарту визначення вмісту летких
органічних сполук (ЛОС)

Бетонні будівельні конструкції

Вогнестійкі шви та примикання Спеціальний клей

Вогнезахисні системи | Rudolf Hensel GmbH 02/20 Більш детальну інформацію можна отримати, відвідавши нашу веб-сторінку www.rudolf-hensel.com

Шпаклівка HENSOTHERM® універсальна
Шви | примикання
•  Вогнезахисний акриловий засіб, що спучується при
пожежі; для застосування всередині приміщень та на
відкритому повітрі

•  Випробувано згідно зі стандартом EN 1366-4
•  Звіт щодо класифікації: KB 3.2/12-275-4Ä
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Шпаклівка не містить галогенів, алкілфенолетокси-
латів, боратів та пластифікаторів, а також летких
органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом ISO 
11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначен-
ня вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: заповнення швів між плитами, 
стінами та перекриттями завширшки до 75 мм, 
клас вогнестійкості — до R 120 в газобетоні, бетоні, 
залізобетоні, піщано-вапняній цеглі та цегляній
кладці згідно зі стандартом EN 1366-4, в перекриттях
> завтовшки 125 мм та стінах > завтовшки 100 мм / 
EI 120 швах завтовшки 40 мм / EI 90 швах завтовшки
75 мм / випробувано: до 12,5 % розширення шва

•  Колір: темно-сірий
•  Зручне у використанні, поверх можна наносити
фінішне покриття

•  Паковання: Картридж 310 мл

HENSOMASTIK® K 2000
Спеціальний еластичний клей
•  Для застосування всередині приміщення

•  Спеціальний еластичний клей

•  Для склеювання та фіксації будівельних матеріалів з
різними коефіцієнтами розширення

•  Клас A2-s1, d0 згідно зі стандартом EN 13501-1, кла-
сифікація згідно зі стандартом UNE 23721: клас M1

•  Відповідає вимогам R1 HL3 згідно зі стандартом
EN 45545-2:2013; протокол випробувань Exova 
Warringtonfi re № 2014-2265-1

•  Не містить органічних розчинників; летких органічних
сполук (ЛОС) < 1 г/л

•  Органічний, незмінно еластичний

•  У виді спрею або також доступний у виді рідкого
розчину для нанесення за допомогою кельми або
шпателя

CDDWRA

ФАРБА HENSOMASTIK® 5 KS 
Шви | примикання
•  Абляційне вогнезахисне покриття/ для застосування
всередині приміщення та на відкритому повітрі

•  Випробувано згідно з EN 1366-4 відповідно до EN 1363-1
•  Класифікаційний звіт: KB 3.2/12-275-2
•  Контролюється незалежними органами
•  Giscode: M-DF01

•  Онлайн-платформа DGNB Navigator: CDDWRA
•  EPD-RHG-20140204-IAA1-DE
•  Фарба на водній основі, не містить галогенів, алкілфе-
нолетоксилатів, боратів, волокна та пластифікаторів, 
летких органічних сполук (ЛОС) згідно зі стандартом
ISO 11890-2, підтверджено LEED

•  Продукт класифіковано згідно зі стандартом визначення
вмісту летких органічних сполук (ЛОС), клас емісії A+ 

•  Галузь застосування: шви в перекриттях, макс. шири-
на 100 мм з класом вогнестійкості до F 90, примикан-
ня з макс. шириною 100 мм та класом вогнестійкості
EI 90 і вище, шви між бетоном та/або кам'яною, 
цегляною кладкою або газобетоном

•  Стійкий до атмосферних впливів / УФ випромінюван-
ня, водонепроникний

•  Не вбирає масло та бензин, стійкий до зносу
•  В'язкопластичний при товстому шарі після висихання

•  Паковання: Пластмасові відра 12,5 кг
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