
Fixerende brandvertragende impregneervloeistof, geschikt voor buitentoepassingen.  

Magma Firestop® Woodprotector XT kan eenvoudig door middel van spray, roller of 

dompelmethode aangebracht worden en geeft een kleurloze afwerking. Het 

brandgedrag van met Magma Firestop Woodprotector behandeld hout draagt positief 

bij aan een brandveilige omgeving. Brandclassificaties zijn altijd een combinatie van 

de natuurlijke brandbaarheid van de houtsoort en de hoeveelheid toegepast product.  

   

• Economische en milieuvriendelijke 

   oplossing. 

• Behandeld hout voldoet aan o.a. 

   EN 13501-1 - klasse C, s2, d0 

• Neutrale afwerking. 
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Woodprotector XT           



HANDELSNAAM MAGMA FIRESTOP® Woodprotector XT 
 

OMSCHRIJVING Brandvertragende coating voor buitengebruik 

 

KLEUR  Wit, transparant na behandeling, kan gekleurd worden 
 
ARBO CLASSIFICATIE Geen of zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik 
  binnen aan ARBO 
 
TOEPASSSING  Als neutrale, diep indringende coating voor het brandvertragend 
  behandelen van hout in buitentoepassingen.  
  Voorbeelden: gevelbekleding, decoratiemateriaal. 
 
BRANDKLASSEN Diverse materialen zijn getest na behandeling met dit product en 
  kunnen voldoen aan: EN 13501-1 / Euroclass C-s2, d0 
 
RENDEMENT  Het rendement is afhankelijk van de kwaliteit en indringend vermogen 
  van het te behandelen materiaal. Gemiddeld rendement op  
  bijvoorbeeld gevelbekleding  7-11 m2/l(6-10 m2/kg) 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
   
  Vinyl-copolymeerdispersie 
  ± 1,13 kg/dm3  
  ± 7,0  
   
APPLICATIE 
   Product is gebruiksklaar, dus dient niet te worden vermengd met 
  andere producten en/of water. 
  Door middel van spray, roller of dompelmethode. 
   Temperatuur minimaal 5°C tot maximaal 40°C. RV maximaal 70%. 
  Te behandelen materiaal moet droog zijn en vrij van vuil, stof en vet. 
  Direct na gebruik, met warm water voor droging. 
  Te behandelen materiaal altijd testen door vooraf een klein proefstukje 
  op een onopvallende plaats met het Magma Firestop® product van uw 
  keuze te behandelen. Indien er ongewenste effecten optreden, neem 
  contact met ons op. 
   
VERPAKKING  Verkrijgbaar in 10 en 25 kg jerrycans. 
 
HOUDBAARHEID In gesloten verpakking minimaal 12 maanden, na opening verpakking   
  3 maanden houdbaar. 
 
VERVOER EN OPSLAG Vorstvrij, niet in direct zonlicht, in goed gesloten verpakkingen buiten 
  bereik van kinderen en dieren opslaan. 
 
VEILIGHEID  Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons veiligheidsinformatieblad 
  (MSDS). 
 
ALGEMEEN  Ook bij verwerking van watergedragen producten is het raadzaam om 
  de normale arbeidshygiëne in acht te nemen: Niet eten, drinken of 
  roken tijdens verwerking. Afval niet door gootsteen of toilet spoelen 
  maar inleveren op de daarvoor bestemde adressen. 
 
 
 
 
 
 
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving 
wijzigingen aan te brengen. De vermelde brandklasse kan uitsluitend bereikt worden door het boven genoemde  
rendement. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. 
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