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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
RPF-DCD Impregneer synthetische vezels C (concentraat voor professionele gebruiker) is een effectief 
geconcentreerd brandvertragend impregneermiddel geschikt om synthetische vezels brandvertragend te 
maken. 
 
2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C is geur- en kleurloos, niet giftig, en bevat geen halogenen of 
andere schadelijk stoffen, is niet agressief voor kleur en vezel, veroorzaakt geen zout- of schimmeluitslag.  
Na droging blijven de actieve bestanddelen achter en voorzien het materiaal van brandvertragende 
eigenschappen. 
 
3 TOEPASSING 
 
RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C is geschikt om synthetische vezels brandvertragend te maken.  
 
Met RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C en een vuil- en waterafstotend middel kan in één bewerking 
zowel een brandvertragend als een vuil- en waterafstotend effect bereikt worden. Product kan zowel voor 
als na het verven van de vezel gebruikt worden. 
 
4 VERWERKING 
 

RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C is geschikt voor de industriële behandeling van textiel volgens het 
foulard (volbad)-principe of door middel van een schuimgenerator, waarna droging en fixatie moet 
plaatsvinden.  
De droogtemperatuur dient hierbij op maximaal 120°C ingesteld te worden. Richtreceptuur is beschikbaar. 
Ook kan het textiel in de nabehandeling door middel van sprayen behandeld worden.  
 
5 OPBRENGT 
 
De benodigde hoeveelheid RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C is sterk afhankelijk van het te 
behandelen materiaal en de gewenste norm die behaald dient te worden.  
Voor de nabehandeling door middel van sprayen in combinatie RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C is 
de verhouding: 

• 1 deel RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C 
• 1 deel RPF-DCT Impregneer natuurlijke vezels C 
• 4 delen water 

 
Het behandelde materiaal kan dan als moeilijk ontvlambaar worden geclassificeerd volgens de Nederlandse 
norm NEN EN ISO 6941 (Tnavlam<15s, Tnagloei<60s, inbrand<250mm) en de Europese norm EN-ISO 11925-2. 

Aansprakelijkheid kan hier niet aan worden ontleend.  
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6 DROOGTIJD  
 
Droging en thermofixatie 
• Droging bij 120°C gedurende 3 minuten 
• Fixatie bij 175°C gedurende 3 minuten 
 
De mate waarin RPF-DCD Impregneer synthetische vezels C na thermofixatie vastgezet is, hangt af van de 
temperatuur tijdens en de duur van de thermofixatie. Bij de in het richtreceptuur gegeven omstandigheden 
zal ongeveer de helft van het product gefixeerd zijn. Eventueel kan men na thermofixatie het behandelde 
doek wassen en drogen om zo het niet-gefixeerde gedeelte te verwijderen. 
 
7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Dichtheid: 1.150 ± 0.020 g/cm³ 

pH: 4.5 ± 1.5 
Actief materiaal: 520 ± 10 g/kg 
Ontledingstemperatuur: > 200 °C 
 
8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Zie Veiligheidsinformatieblad. 
 
9 VERPAKKING 
 
De RPF-DCT Impregneer synthetische vezels C wordt per 5 en 10 kg geleverd. 
 
10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Opslag: Vorstvrij in originele verpakking 
Houdbaarheid: In gesloten verpakking tenminste 6 maanden na 
 productiedatum. 
Transport: Ongevaarlijk product, geen specifieke voorschriften. 
 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 30°C. 
 

 

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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