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INNOWACYJNY I EKOLOGICZNY 
ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ 
DREWNA

N o r d t r e a t  o p r a c o w u j e  i  p r o d u k u j e 
certyf ikowane, przyjazne środowisku środki 
zmniejszające palność dla drewnianych 
produktów budowlanych. Wszystkie środki 
zmniejszające palność Nordtreat są produktami 
wodorozcieńczalnymi o niskiej zawartości lotnych 
związków organicznych i zapewniają trwały i 
ekonomiczny sposób spełnienia wymagań 
ochrony przeciwogniowej zgodnej z Euroklasą 
B-s1, d0 (EN13501-1). Ponadto produkty są łatwe i 
bezpieczne w użyciu w procesach przemysłowych 
oraz w zastosowaniach na miejscu.treatment 
processes and on-site treatments.
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ROZWIĄZANIE DLA BEZPIECZNYCH I PIĘKNYCH POWIERZCHNI 
DREWNIANYCH

Środek zmniejszający palność NT DECO jest ekologicznym rozwiązaniem do profesjonalnej 
ochrony przeciwogniowej dla powierzchni drewnianych. Zapewnia on ochronę przeciwogniową 
zgodną z Euroklasą B-s1, d0
dla szerokiej gamy gatunków drewna. 

Środek zmniejszający palność NT DECO jest impregnatem powierzchniowym i rozwiązaniem 
jednoproduktowym. Nie ma potrzeby stosowania innych produktów (warstwy podkładowej 
i wierzchniej). Produkt wsiąka w drewno, zapewniając doskonałą ochronę przeciwogniową i 
odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

BADANIA ZNORMALIZOWANE

Produkty  za impregnowane środkami 
zmniejszającymi palność NT DECO mogą 
osiągnąć najwyższą klasę reakcji na ogień 
B-s1,d0 wg EN 13501-1:

Środki zmniejszające palność NT DECO zostały 
przebadane według różnych europejskich i 
międzynarodowych znormalizowanych metod 
badawczych: 

 ■ EN 11925-2:2010

 ■ EN 13823:2010

 ■ EN ISO 1182

 ■ CEN/TS 16516

 ■ EN 16755 (NT FIRE 054)

 ■ EN 16733

OPCJE PAKOWANI

 ■ IBC o pojemności 1000 litrów

 ■ Beczka 10-200 litrów

 ■ Kanister 3-25 litrów

Właściwości NT DECO 
udokumentowane w raportach 
klasyfikacyjnych i certyfikatach 
akredytowanych europejskich 
organów badawczych:

 ■ Raport klasyfikacyjny FCBA 20/ RC-07 
Płyty drewnopochodne i okładziny z 
litego drewna

 ■ Raport klasyfikacyjny FCBA 20/ RC-26 
Drewno laminowane krzyżowo

 ■ Raport klasyfikacyjny MEKA K 11/2020 
Drewno laminowane krzyżowo

 ■ Certyfikaty KIWA 9160-07 i 12093-02  

NADAJE SIĘ DO

 ■ Okładzin i paneli drewnianych 

 ■ Drewna klejonego krzyżowo (CLT) 

 ■ Drewna klejonego warstwowo 

 ■ Ścian z bali

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 ■ Euroklasa B-s1, d0 ochrony 
przeciwogniowej w zastosowaniach 
zewnętrznych i wewnętrznych

 ■ Klasa emisji A+/M1

 ■ Indoor Air Comfort ® certyfikowany

 ■ Produkt o niskiej zawartości lotnych 
związków organicznych nie jest 
szkodliwy dla ludzi i środowiska

 ■ Dostępny w kolorach przezroczystych 
lub półprzezroczystych
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PÓŁPRZEZROCZYSTE KOLORY NT DECO

NT DECO to wysokowydajny środek zmniejszający palność dla produktów drewnianych 
w warunkach EXT [warunki zewnętrzne], INT 1 [warunki suche] i INT 2 [warunki wilgotne].  
Wykończenie środkiem zmniejszającym palność NT DECO może być przezroczyste lub 
półprzezroczyste. Dzięki temu naturalne piękno powierzchni drewnianych pozostaje w pełni 
widoczne. 

Produkt dostępny jest w kilku różnych półprzezroczystych odcieniach. Wygląd odcienia może 
się różnić w zależności od zaimpregnowanego podłoża. 

Prezentowane tu kolory zostały wytworzone cyf rowo. Kolory wytwarzane cyf rowo nie zastępują 
rzeczywistych próbek kolorów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z 
serwisem technicznym Nordtreat. Próbki kolorów zaimpregnowanych próbników drewnianych 
NT DECO można zamówić na stronie www.nordtreat.com.
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Nordtreat promuje zrównoważone bu-
downictwo drewniane, opracowując i 
produkując półprzezroczyste, przyjazne 
dla środowiska środki zmniejszające pal-
ność do produktów drewnianych.

Innowacyjne wykorzystanie nieszkod-
liwych związków chemicznych oraz 
dokładne badania i certyf ikacja pro-
duktów i procesów stanowią podstawę 
istnienia Nordtreat. Celem jest zminimal-
izowanie wpływu produktów ogniood-
pornych i  zabezpieczonych przeci-
wogniowo konstrukcji drewnianych na 
środowisko naturalne przez cały cykl ich 
życia bez uszczerbku dla ochrony przeci-
wogniowej.

Środki zmniejszające palność Nordtreat są 
używane przez wiodących producentów 
wyrobów przemysłowych z drewna oraz 
f irmy zajmujące się obróbką drewna na 
całym świecie. Niektóre z największych 
na świecie budynków drewnianych są 
wyposażone w produkty drewniane im-
pregnowane za pomocą rozwiązań zm-
niejszających palność Nordtreat.
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