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EXUVENT.PROTECTA.FR COATING 

DESCRIÇÃO 

Exuvent.Protecta® FR Coating é um selante ablativo fabricado 

para selar e proteger lã de rocha contra o incêndio e contém 

retardantes ao fogo livres de halogénio e preparado contra 

ataques microbiais, 

Exuvent.Protecta® FR Coating foi concebido para ser aplicado 

via sistema airless na lã de rocha. O revestimento seca para 

dar um acabamento de superfície branco e suave. A instala-

ção deste produto aumenta a estabilidade e aderência da 

aplicação de atravessamentos.  

As propriedades ablativas do Exuvent.FR Coating resiste à 

expansão das chamas e protege as placas de fibras minerais 

contra a penetração do fogo nas placas de lã de rocha e pre-

vine a passagem de gases quentes além de reduzir o aumen-

to de temperatura no lado não exposto ao fogo e reduzir a 

condutividade pelas instalações que fazem o atravessamen-

to. 

As placas de lã de rocha protegidas com Exuvent.Protecta® 

FR Coating foram concebidos para prevenir a expansão do 

fogo e fumos pelas aberturas em paredes e lajes com resis-

tência ao fogo. Também para situações onde as aberturas 

existem para permitir a passagem de diversos atravessamen-

tos. O sistema também mantem a performance acústica (até 

PROPRIEDADES: 

• Fácil para adicionar atravessamentos após instalação; 

• Flexibilidade permanente: preparado para suportar movimentos du-

rante o incendio; 

• Possibilidade de ser aplicado na maior parte das superfícies (betão, 

madeira, placas de gesso, vidro, etc…) 

• Pode ser usado com uma largura ilimitada e com altura até 1200 mm, 

sendo que em laje suporta larguras até 120 mm. 

• Livre de halogénios; 

• Resistente à água e gelo; 

• Em caso de atravessamentos deverá ser usado em conjunto com o 

Exuvent.Protecta® FR Acrylic; 

INFORMAÇÃO TÉCNICA: 

Secagem ao tacto: 2 horas; 

Temperatura de aplicação: +10ºC até +30ºC; 

Tempo útil de vida: até 25 anos se aplicado conforme 

RESISTÊNCIA AO FOGO (de acordo com a EN 13501-2): 

Paredes: EI 180 / EI 120 / EI 90 

Lajes: EI 90 / EI 180 



 

 

EXUVENT.PROTECTA.FR COATING 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO: 

1. Antes da instalação, favor verificar se a superfície se encontra livre de contaminantes, poeira e gorduras. A placa 

deve estar seca e intacta. As áreas de maior superfície deverão ser limpas. 

2. Aplicar Exuvent.Protecta FR Acrylic nas ligações entre a placa e o vão nas duas faces. Isto servirá para garantir a 

aderência da placa à parede/laje. 

4. Quando se aplicar 2 placas em paredes de alvenaria ou betão, estas deverão ser colocadas à face nos dois lados 

da parede a fim de maximizar a resistência ao fogo. Se não for possível, deverá ser previsto um espaçamento entre 

ambos de no mínimo 30 mm entre placas. 

5. Quando aplicada só uma placa em paredes de alvenaria ou betão, esta pode ser colocada em qualquer um dos 

lados ou qualquer sítio a meio da parede. 

6. O tempo de secagem poderá variar em função da temperatura ambiente e humidade no local. 
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CUIDADOS: 

Lavar o material da pele enquanto este se encontra húmido; 

Em caso de contacto com os olhos, lavar em água corrente; 

Em caso de persistência de desconforto, procurar um médico; 

Para mais informações consultar ficha de segurança; 


