Interchar 404

Opschuimende dunne film coating geoptimaliseerd
voor 30 en 60 minuten brandwerendheid
Als onderdeel van de reeks Interchar® producten tegen
cellulosebrand beschermt Interchar 404 de esthetiek van
constructies en biedt tot 120 minuten brandwerendheid.
Interchar 404 is getest en gecertificeerd volgens de
hoogste normen, inclusief EN 13381-8 - een reden
temeer om AkzoNobel te kiezen als uw leverancier voor
brandwerende producten.

• Voorzien van CE-markering
Getest op oppervlakteverspreiding van vlammen,
•	
rookontwikkeling en toxiciteit
Uitstekende droge filmdikten voor rendabele
•	
bescherming
Geschikt voor applicatie on-site en off-site
•	
Eén-component product voor gemakkelijk enkelvoudig
•	
airless spuiten
Uiterst korte overschildertijden voor uitstekende
•	
productiviteit
Hoog gehalte vaste stoffen en oplosmiddelarm
•	
Compatibel met een brede reeks primers
•	
Geschikt voor gebruik met talloze toplagen, waaronder
•	
onze reeks polysiloxanen

Interchar 404
Brandwerendheid zonder
concessies aan esthetiek

Interchar 404 is ontwikkeld in ons brandlaboratorium dat meer dan
35 jaar ervaring heeft op het gebied van brandwerendheid.
•	
Interchar 404 is specifiek ontwikkeld op basis van eigen technologie,
die alleen beschikbaar is voor het International® productaanbod van
AkzoNobel
•	
De ontwikkeling, beproeving en fabricage van Interchar 404 voldoet
aan de hoogste normen en wordt onafhankelijk gecontroleerd
Esthetisch verantwoorde brandbeveiliging
Interchar 404 is ontworpen voor brandwerendheid zonder concessies
aan esthetiek:
•	
Concurrerende droge filmdikte
•	
Wordt aangebracht als een dunne laag en tast de esthetiek van
de staalconstructie niet aan
•	
Makkelijk overschilderbaar met een brede reeks kleurafwerkingen
Goedkeuringen

Detail van staal werk, Rotterdam Airport, Nederland

EN 13381-8 "Test Methods for Determining the Contribution to the Fire
Resistance of Structural Members - Part 8: Applied Reactive Protection to
Steel Members"

Karakteristiek gebruik

Waar relevant nationale beoordelingen, zoals Nederland
(NEN 6072:2001) en België (NBN 713.020).

Biedt brandwerendheid door opschuiming op staalconstructies met
behoud van esthetiek voor commerciële infrastructurele projecten zoals:
• Luchthavens

Interchar 404 wordt doorlopend onderworpen aan tests en goedkeuringen.
Neem voor een actuele lijst contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

• Stadions en recreatiefaciliteiten

Getest volgens de hoogste normen

• Winkelcentra

Interchar 404 profiteert van een gedetailleerde en gedocumenteerde
ontwikkeling en wordt gefabriceerd volgens de hoogste normen.
• Dit product is voorzien van een CE-markering die verplicht is
voor vele producten die in de Europese Unie op de markt
worden gebracht
• Dit conformiteitsmerk geeft aan dat Interchar 404 voldoet aan de
essentiële vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen en dat aan de
betreffende beoordelingsprocedures is voldaan.
AkzoNobel is ervan overtuigd dat Interchar 404 voldoet aan de hoogste
normen en nodigt iedereen uit om aan de hand van monsters en tests
onze gepubliceerde productgegevens te verifiëren.

• Kantoorgebouwen

Eén leverancier, één oplossing
Bouwkundige aspecten en esthetische vereisten van de klant kunnen
het gebruik nodig maken van zowel een primer als gekleurde toplagen.
U kunt vertrouwen op het International® assortiment van AkzoNobel
omdat wij altijd complete systemen testen en levering en ondersteuning
plaatsvindt vanuit een enkel punt.

Dit product is ontwikkeld in een gecontroleerde laboratoriumomgeving met ISO 9001
kwaliteitskeuring. Het is getest in een laboratorium met UKAS-goedkeuring en gefabriceerd
volgens ISO 9002. AkzoNobel garandeert niet dat de getoonde gepubliceerde
testresultaten, of enige andere tests, een nauwkeurigeweergave vormen van feitelijk in alle
veldomgevingen geconstateerde resultaten. Aangezien factoren met betrekking tot toepassing,
omgeving en ontwerp aanzienlijk kunnen variëren, moet de nodige zorgvuldigheidworden
betracht bij de keuze, de verificatie van prestaties en het gebruik van de coating(s).

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de AkzoNobel-groep. © Akzo Nobel 2015.
AkzoNobel heeft zich uiterste inspanning getroost om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie correct is op het moment van drukken.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u vragen heeft.
Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen vallen alle contracten voor de aankoop van producten waarnaar in deze brochure wordt
verwezen en alle door ons in verband met de levering van producten gegeven adviezen onder onze standaard verkoopvoorwaarden.
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