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HENSOTHERM 3 KS-A

Rozpouštědlový, protipožární nátěrový systém s izolačními schopnosmi dle DIN 4102, díl 2 pro 
ocelové profily - vnější.
Otevřené a uzavřené profily: Odolnost proti požáru  F30-AB a F60-AB
Uzavřené profily: Odolnost ohni F30-AB.

Schválení
Z-19, 11-1327
Německý institut pro stavební techniku, Berlin

Dohlížecí orgán jakosti
Úřední zkušebny materiálů pro stavebnictví, Braunschweig

Rozsah schválení
HENSOTHERM 3KS-A je schválen pro ocelové odlitky, ocelové nosníky s otevřenými, nebo
uzavřenými profily ve vnitřních prostorách a vnějších průčelí budov.

Mimo části, které které jsou vystaveny stálému mokru a  silně agresivním plynům.

Vlastnosti produktu

HENSOTHERM 3 KS-A je protipožární nátěr s izolačními schopnostmi, obsahující 
rozpouštědla, který při působení teplot vytváří mikropórovitou uhlíkovou pěnu, která tlumí teplo, 
čímž na delší dobu chrání ocel před nežádaným zvýšením teploty (F30 a F60).

HENSOTHERM 3 KS-A je technický nátěr který je používán pouze jako systém ve spojení s 
HENSOGRUND a HENSOTOP vnější.

HENSOTHERM 3 KS-A je protipožární systém, odolný vůči korozi, nezatěžující statiku,
vhodný pro členité části.

Třída odolnosti proti požáru F60-AB

Stavební díl                     U/A
m-t

Spotřeba
G/m²

Síla vrstvy
µm mokrá     µm suchá

Otevřené profily            
Podpěry/nosníky/příhradové tyče ≤ 160 3600 2780 1800
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HENSOTHERM 3 KS-A je možno válečkovat, nátírat nebo stříkat přístroji Airless.
HENSOTHERM 3 KS-A je dodáváv v konzistenci připraveny ke zpracování. Pouze v případě 
potřeby je možno jej naředit max. do 5% ředidlem V 45.
Natírány a válečkovány mohou být svislé plochy až 500g/m² popř. 300g/m².
Stříkáním Airless je možno nanášet až 800g/m² na jednu vrstvu, v závislosti na druhu profilu.
Vhodné jsou všechny pumpy-Airless, které umožňují tlak materiálu 200-250 barů při použití 
trysky 0,017-0,023“. Sítka a filtry je nutné vyjmout.

Krycí vnější nátěr

Na HENSOTHERM 3 KS-A se kvůli ochraně před vlhkostí, přírodním vlivům a jednoduššímu 
čištění, nanáší HENSOTOP vnější (obsahuje rozpouštědla). Nanášené množství 2x 120g/m² 
odpovídající suchému filmu 2x 40µm. Důležité je, aby byl krycí nátěr proveden ve dvou fázích.

Krycí nátěr je možno dodávat ve všech odstínech RAL nebo dle vzorkovníku, pro zvětralé nátěry 
je výběr odstínů redukován z důvodu absorbce tepla.

Po použití očistěte pracovní nářadí ředidlem V 45.

Časy schnutí

Udávané hodnoty platí při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% a cca.1kg/m² 
nanášeného množství.
Krycí nátěr je možné nanášet až po úplném zaschnutí HENSOTHERMU 3 KS-A.

                               
Nanášené množství

g/m²
Suché proti prachu

hod.
Přetíratelné

hod.
Suché
hod.

HENSOGRUND 1966/E 100 1 8 24
HENSOTHERM 3 KS-A 1000 1 24 48

HENSOSTOP vnější 120 1 16 48

henelit - CZ spol.s r.o., Želechovice, Výpusta 626, areál  ZD,  763 11   Zlín 11 , tel: 577 901 851    
fax: 577 900 015     mobil: 608 758 024          e-mail: henelit@henelit.cz     www.henelit.cz

http://www.henelit.cz/
mailto:henelit@henelit.cz


TECHNICKÝ LIST                 henelit@henelit.cz  

Doporučený postup při nanášení

Protipožární nátěry by měly být prováděny pečlivě zaškoleným personálem!

Protipožární systém  HENSOTHERM 3 KS-A musí být chráněn až do dokončení a zaschnutí 
celého nátěru proti povětrnostním vlivům! 
Při teplotách materiálu, podkladu, nebo okolí, nižších než +5°C, nebo při relatiní vlhkosti 
vzduchu více než 80%, není možné tento protipožární systém HENSOTHERM 3 KS-A 
zpracovávat.
Pro záruku je třeba vést protokol, dle DIN 55928 (ochrana proti korozi) a dokumentovat údaje o 
vnějších podmínkách (relativní vlhkost vzduchu, teploty atd.).

Příprava podkladu

Staré, nesoudržné nátěry se musí pečlivě odstranit. Stávající základní nátěry je nutno posoudit a 
přezkoušet, zda jsou způsobilé, jako podklad pro následující protipožární systém.

Holé profily: Opískování dle normovaného stupně SA 2 ½ dle DIN 55 928, popř. EN ISO 
12944, nebo pečlivé ruční odstranění koroze, následující nátěr HENSOGRUND: 100g/m²
odpovídá suché tloušťce vrstvy cca. 40µm až 50µm. 
Základované profily: Případné vady, způsobené transportem, nebo zkorodovaná místa, je nutné 
opravit produktem HENSOGRUND 1966/E.

Protipožární nátěr

HENSOTHERM 3 KS-A před použitím homogenním mícháním a pomalým chodem míchacího 
zařízení získá potřebnou viskozitu.
V závislosti na hodnotě profilu (U/A), je nutné nánést následující mimimální množství 
protipožárního systému HENSOTHERM 3 KS-A:

Třída odolnosti proti požáru F30 - AB

Stavební díl U/A
m-1

Spotřeba
g/m²

Síla vrstvy
µm mokrá             µm suchá

Otevřené profily
Podpěry/nosníky/příhradové tyče ≤ 100 800 620 400
Podpěry /příhradové tyče ≤ 160 1000 770 500
Nosníky ≤ 200 1000 770 500
Podpěry/nosníky/příhradové tyče ≤ 300 1400 1050 700
Uzavřené profily
Podpěry/příhradové tyče ≤ 100 1000 770 500
Podpěry/příhradové tyče ≤ 160 1700 1300 850
Podpěry/příhradové tyče ≤ 200 2000 1500 1000
Podpěry/příhradové tyče ≤ 300 2900 2180 1450
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Bezpečnost práce

Při zpracovávání protipožárního systému HENSOTHERM 3 KS-A dodržujte platné předpisy pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Ochrana životního prostředí

HENSOTHERM 3 KS-A je vznětlivý dle 91/155/EWG.
HENSOTHERM 3 KS-A se nesmí dostat do kanalizací, zeminy a vodních zdrojů:
Třída nebezpečí znečištění vody  1.

Skladování a transport

Skladovat v originální uzavřené nádobě 12 měsíců při min. +5°C do max. 30°C.
Otevřené nádoby pečlivě uzavírat!

Balení

12,5 a 25kg plechový obal, váha netto.

Dodání

Celosvětově z místa výroby.
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