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Omschrijving

Verwerkingsgebied

Levering en verpakking

PYRO-SAFE® GFM

Verpakking Zak
Hoeveelheid 25 kg

Artikelnummer

1060.00190

PYRO-SAFE® GFM

Brandwerende mortel

Kant-en-klare, vezelvrije droge mortel van mortelgroep IIIa of M20.
PYRO-SAFE® GFM is geschikt voor pompen, persen en handmatige installatie.

• Brand- en rookdichte afdichting van afzonderlijke leidingen (bijv. volgens MLAR of andere richtlijnen voor  
eenvoudigere leidingroutering).

• Voegafdichting rondom airco- en ventilatiekanalen, brandkleppen, branddeuren en afsluiters. 
• Opvullen van de holtes bij het plaatsen van stalen frames. 
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PYRO-SAFE® GFM

Afdichting
Toepassingen

Goedkeuringsdocument Systeemnaam Brandweerstandsklasse

ETA-16/0016 PYRO-SAFE® CT Max. EI 120 
volgens EN 13501-2

Goedkeuringsdocument van de 
kleppen-fabrikant. Voegafdichting 

rond brandkleppen.
- -

Z-19.53-2482 PYRO-SAFE® Novasit COMBI 90 Brandbestendig (90 min.)

C-AJ-6050, F-A-2294, F-A-4017, 
F-A-4019, F-A-8054, W-J-2346, 
W-J-4090, W-J-4092, W-J-8077

PYRO-SAFE® GFM FT-classificatie max. 3 uur 
volgens UL 1479
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Brandweerstand PYRO-SAFE® NOVASIT GFM is geclassificeerd als A1 volgens EN 13501-1.
Kleur Cementgrijs
Bulkdichtheid (verse mortel) 2000 kg/m3 ± 10%
Droge bulkdichtheid 1,75 kg/dm3 ± 10%
Druksterkte M 20 (MG III a)
Verwerkingsgstemperatuur ≥ +5 °C
Verwerkingsgstijd ca. 2 - 3 uur
Eindsterkte na ca. 28 dagen

Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar in massieve plafonds en massieve wanden voor
• Doorvoeringen van geïsoleerde metalen buizen,
• Voegen rond airconditioning- en ventilatiekanalen, brandkleppen, branddeuren en afsluiters,
• Ringvormige sluitngs-openingen van de PYRO-SAFE® CT Cable Tube, 
• Opvullen van de holtes bij het plaatsen van stalen frames 

Verwerkingsinstructies

• De ondergrond moet stevig zijn, stofvrij en vrij van stoffen die de hechting verminderen.
• Absorberende ondergronden vooraf bevochtigen met water.
• De consistentie van de mortel moet zo worden aangepast dat deze alle te vullen componenten 

zonder holtes vult. 

Verbruik
4,0 - 5,0 l water + 25 kg droge mortel
≈ 15-18 l kant-en-klare natte mortel
≈ 15-18 l volume na uitharding

Opslag Koel en droog bewaren. Mits goed bewaard en ongeopend, minimaal 12 maanden houdbaar. 
Veiligheidsinstructies Zie de Safety Data Sheet
Prestatieverklaring (DOP) Nr 01167000-PYRO-SAFE® GFM


