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Farba ISOVER Protect BSF 
System U Protect oferuje ognioodporne, łatwe w montażu, lekkie i wydajne 
rozwiązania izolacji termicznej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych                                 
i oddymiających. 

Farba ISOVER Protect BSF jest częścią systemu ISOVER U Protect.  

ISOVER Protect BSF to bezrozpuszczalnikowa, o neutralnym pH, biała, dyspersyjna farba pęczniejąca.  
Farba służy do uszczelnienia przejścia przez ścianę lub strop. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kartusze dostępne są wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk. 

Farba ISOVER Protect BSF 

Opakowanie Wiadro – 15 kg 
Kartusz – 310 ml 

Charakterystyka Symbol Jednostka Wartości Norma 

Klasa reakcji na ogień – – B2 DIN 4102-4 

Właściwości chemiczne – – 
Bezrozpuszczalnikowa, o neutralnym pH, biała, dyspersyjna farba pęczniejąca 

Wolna od lotnych związków organicznych – 

Aplikacja – – 

Przed użyciem materiał należy dobrze wymieszać. Można rozcieńczyć do 10 % z 
wodą. Nakładać pędzlem, wałkiem lub szpatułką. Powierzchnia musi być czysta i 
sucha oraz wolna od kurzu i smaru. Czas schnięcia: wstępne ok. 4 godziny, pełne 

wyschnięcie po ok. 24 do 48 godzin, w zależności od temperatury i grubości warstwy. 

– 

Zastosowanie – – 
Farba ISOVER Protect BSF jest częścią systemu ISOVER U Protect oferującego 

ognioodporność do EI120 kanałów wentylacyjnych oraz oddymiających.  
Farba służy do uszczelnienia przejścia izolowanego kanału przez ścianę lub strop.  

ETA 18/0691 

EN 1366-1 
EN 1366-8 

Zużycie – – 

Zużycie farby na metr bieżący obwodu izolowanego kanału w zależności od 
szerokości otworu pomiędzy kanałem, a ścianą lub stopem wynosi od 0,05 kg/mb 

dla otworu o szerokości 20mm do 0,13 kg/mb dla otworu o szer. 50mm.  
Zużycie farby w miejscu instalacji będzie się różnić w zależności od sytuacji. 

Podane wskaźniki powinny być zatem uznawane jedynie za wartości orientacyjne. 

 

Składowanie – – 

Farbę należy przewozić i składować szczelnie zamkniętą w  suchym miejscu              
w temperaturze dodatniej. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła  

słonecznego. Nieotwarty oryginalny pojemnik może być przechowywany do 18 
miesięcy od daty produkcji.  

 

 

Efektywna ochrona ogniowa 
System ISOVER U Protect spełnia najwyższe standardy 
ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązanie to stanowi 
pasywne zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej 
zapewniając ognioodporność izolowanych kanałów    
do 2 godzin zgodnie z normą EN 1366. 
 

Szybki i bezpieczny montaż 
Dzięki niskiej wadze całego systemu ISOVER U Protect 
oraz łatwości obróbki i montażu system może być w 
krótkim czasie zainstalowany nawet przez jedną osobę. 
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