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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
RPI-S Kit is een bij brand en/of stralingshitte sterk expanderende kit. 
 
2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
RPI-S Kit is een water gedragen kit op basis van copolymeren, en is oplosmiddelvrij. 
 
3 TOEPASSING 
 
RPI-S Kit wordt toegepast in combinatie met de RPI-S Afdichtingsplaat en RPI-S Coating. Het is  
een onderdeel van het RPI-S Afdichtingssysteem, waarmee brandwerende afdichtingen rondom 
kabels, leidingen en kanalen gerealiseerd kunnen worden.   
De combinatie met de RPI-S Afdichtingsplaat en RPI-S Coating is overeenkomstig NEN 6069  
getest volgens NEN-EN 1366-3 en geclassificeerd volgens EN 13501-1 en EN 13501-2.  
 
RPI-S Kit is geschikt voor toepassing in een normaal binnenklimaat. 
 
Het overschilderen van RPI-S Kit heeft in het algemeen een negatief effect op het opschuimend 
vermogen en dus de prestatie. 
 
4 VERWERKING 
 
Verwerking van RPI-S Kit kan plaatsvinden door middel van: 
- paleerijzer 
- kitspuit 
 
Algemene verwerkingsvoorschriften: 
- indien nodig verdunnen met maximaal 5% water 
- voor reiniging direct lauw water gebruiken 
 
Applicatie omstandigheden: 
- ondergrond schoon en stof vrij 
- verwerkingstemperatuur ≥ 5°C 
- relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% 
 
5 VOORGESCHREVEN LAAGDIKTE 
 
Niet van toepassing. 
 
6 DROOGTIJD                                                                                         
 
Droogtijd van RPI-S Kit bedraagt minimaal 48 uur bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% en een 
temperatuur > 15°C. 
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7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Fysische toestand bij 20°C Pasta 
Kleur Wit 
Geur Nauwelijks waarneembaar 
pH waarde Circa 7 
Dichtheid [kg/m³] Circa 1300 
Oplosbaarheid in water Gedeeltelijk 
Vlampunt [°C] Niet van toepassing 
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] Niet van toepassing 
Vaste stof gehalte Circa 67% 
 
8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Voor veiligheidsinformatie, zie het RPI-S Kit Veiligheidsinformatieblad. 
 
9 VERPAKKING 
 
RPI-S Kit wordt geleverd in emmers met een inhoud van circa 5 kg en in kokers met circa 310 ml. 
Lege emmers en kokers inleveren bij geschikt inleverpunt. 
 
10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen 5°C en 30°C. 
Tenminste houdbaar tot datum sticker, mits opgeslagen in originele en ongeopende verpakking. 
Emmers niet hoger stapelen dan 4 stuks. 
 

 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. 
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. 
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