
FRA SPES FOR Å BESKYTTE
protectiveemea.sherwin-williams.com

FIRETEX® M90/03

DET FØRSTE LIVREDDENDE TRINNET: BESKYTTELSE MOT PASSIVT
HYDROKARBONBRANNVERN

To veesntlige hensyn er å beskytte liv og din bunnlinje når du evaluerer brannvernløsninger for hydrokarbonaktiva 
i krevende miljøer. FIRETEX M90/03, en UL 1709-sertifisert, godt forsterket, 100 % faststoff-epoxy fra 
Sherwin-Williams, hjelper eiere til å redusere total risiko gjennom brannvern i opptil fire timer og redusere 
vedlikeholdskostnader gjennom levetiden til aktivaene gjennom korrosjonsbeskyttelse.

Sherwin-Williams har vært ledende i brannvernindustrien i mer enn 25 år. M90/03 er en utvidelse av selskapets 
innovative FIRETEX-serien med løsninger, og er forsket på, utviklet og testet i henhold til de høyeste internasjonale 
standardene.

HØYDEPUNKTER

•  Epoxylakk for passivt brannvern

•  UL 1709-sertifisert i opptil fire timer med 

beskyttelse

• UL 2431-sertifisert for holdbarhet

• Påføring med murskje, enkeltben luftfri eller fler-

PFP

• Egnet for verksted, modulbasert verft og påføring

• Tørrvarmeresistens på opptil 120 °C (248 °F)

• Enestående kantrentensjon

•  Lave krav til tørrfilmtykkelse

•  Lavere vekt gir lavere konstruksjons- og 

transportkostnad 

•  Deformeringsresistent netting, enkel å installere, 

med minimalt krav til bruk

•  Industriledende teknisk og ingeniørsupport

•  Lokal support og distribusjon hvor som helst i 

Storbritannia og EMEAI-regionen
FIRETEX  
M90/03-SYSTEM

ANBEFALT BRUK

• Oljeraffinerier, LNG-terminaler, petrokjemiske 

anlegg, sjøhavner, modulenheter

• Støttekonstruksjoner: skjørt, ben, saler, søyler, 

bjelker og avstivning

• Rørstativer, containere, tanker, sfærer og sferoider



FIRETEX® M90/03 
DET FØRSTE LIVREDDENDE TRINNET: BESKYTTELSE MOT PASSIVT HYDROKARBONBRANNVERN

Midtøsten: 

+971 4 8840200  
sales.me@sherwin.com

India:

+91 9871900878 
pmsales.india@sherwin.com 

Europa og Afrika: 

+44 (0)1204 556454  
sales.uk@sherwin.com

Storbritannia: 

+44 (0)1204 556420  
sales.uk@sherwin.com

SHERWIN-WILLIAMS-FORSKJELLEN

Sherwin-Williams Protective & Marine leverer industriekspertise i verdensklasse, teknisk og spesifikasjonsservice uten sidestykke, 

og makeløs regional kommersiell teamsupport til våre kunder over hele verden. Vårt brede portefølje med høyytelsesbelegg og 

systemer som utmerker seg i bekjempelse av korrosjon hjelper kunder å oppnå smartere, gjennomprøvd beskyttelse av aktiva. 

Vi betjener et vidt spekter av markeder på tvers av vårt raskt voksende internasjonale distribusjonsfotavtrykk, inkludert olje og 

gass, vann og avfallsvann, bro og motorvei, stålfremvirkning, gulvbelegg, mat og drikke, jernbane og energi, marine og passivt 

brannvern.
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TEKNISK EKSPERTISE: 
NØKKELEN TIL EN VELLYKKET LAKKERINGSPROSESS 

Demping av potensiell brannskade på stålkonstruksjoner krever 

mer enn valg av riktig brannbeskyttende lakk. Sherwin-Williams 

tilbyr våre kunder tilgang til eksperter for å bidra til å optimere 

lakkeringsprosessen.

FIRETEX brannverneksperter

• Spesifikasjonsutvikling

•  Feltteknisk servicesupport

• Opplæring i påføring

•  Stedsundersøkelse/

evalueringsassistanse 

Brannvernteknisk og 

estimeringsteam

•  Ingeniører med 

konstruksjonsteknisk erfaring 

•  Tidlige konseptanbefalinger 

•  Tilpassede beregninger av 

brannverntykkelse 

• Brannteknisk design

DISTRIBUSJON OG SERVICE 
UTEN SIDESTYKKE 

Produkter du trenger akkurat nå

Uansett hvor du befinner deg i verden, 

kan du stole på at du får de riktige 

produktene på stedet, hver gang, til 

rett tid, takket være våre lagre over 

hele verden.

Teknisk service for optimal påføring

Vårt tekniske serviceteam 

gir omfattende opplæring i 

produsentutstyr for å sikre kyndighet 

gjennom hele lakkeringsprosessen.

FORDELER

Testet og sertifisert beskyttelse

• Beskytter personale mot faren 
med  sviktende infrastruktur under 
hydrokarbonbranner i opptil fire timer

• UL 1709-sertifisert 

• Oppfyller UL 2431-holdbarhetskrav til 
syklisk værpåkjenning, støt, vibrasjon, 
saltsprayresistens og andre viktige 
miljøfaktorer

Tidsbesparelser i påføring

• Reduserer tid brukt på lakkering av 
aktiva for å akselerere påføring

• Korte overlakkeringstider

• Fremragende sigresistens og 
høytbyggende film med minimale krav 
til finish

• Bøyelig netting, enkelt å installere

• Krever bare to strøk for beskyttelse på 
opptil 150 minutter

Kostnadseffektivitet

• Reduserer den totale kostnaden med 
lakkeringsproesssen med så lite som 
to strøk 

• Minimerer transportkostnaden for 
materialer etter påføring som følge av 
epoxyens lave installasjonsvekt

• Påføringsfleksibilitet som benyttes i 
verksteder, modulbaserte verft eller 
på stedet

• Minimalt vedlikehold gjennom 
levetiden til aktiva

Lengre levetid for aktiva

• Beskytter aktiva mot både brann og 
korrosjon ved hjelp av den påviste 
ytelsen til epoxysammensetningen fra 
Sherwin-Williams. 

• Lavest kostnadsalternativ for 
livssyklus

• Høyytelsesbeskyttelse mot korrosjon 
og brann i krevende industrimiljøer


