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101 MINERALULL
Universell mineralull

• Uppfyller kraven 
för brandtätning 

• Tål temperaturer 
upp till +1400 °C 

• Låg vikt 

• Lätt att forma 
och anpassa 

• Reagerar inte i kontakt 
med andra material 

• Innehåller inga 
farliga kemikalier 
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PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. 
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan 
inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid 
att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.

Relekta AS
PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO • Tlf: +46 (0) 31 13 54 90 • Epost: post@relekta.no • www.101.as

PRODUKTINFORMATON – 101 MINeRAlUll

101 MINeRAlUll är utformad för att uppfylla 
kraven för brandtätning när tätningen utförs med 
den SP FIRe ReSeARCH-certifierade fogmassan 
101 BRANDAKRYL. Den har mycket god isolations-
förmåga mot höga temperaturer och tål upp till 
+1400 °C. Den är lätt att forma och fyller väl.

EGENSKAPER

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

BRUKSANVISNING

FÖRPACKNING

TEKNISK INFORMATION

 Med sin låga vikt och utmärkta termiska egen-
skaper är den idealisk att använda som återfylln-
ing för brandtätningar, och för att isolera mot 
höga temperaturer (upp till +1400 °C) från t.ex. 
skorstenar eller ugnar. Den är också mindre irri-
terande för huden än exempelvis stenull.

För korrekt användning, följ noggrant installa-
tionsanvisningarna för 101 BRANDAKRYL. 101 
MINeRAlUll är inte skadlig, men kan damma 
när den placeras, klipps och rivas. Det rekom-
menderas därför att använda skyddsglasögon, 
dammask och lämpliga arbetshandskar, samt att 
ha god ventilation och lokal avgasventilation.

Kulör: Vit
Densitet: 128 kg/m³, okomprimerad. Vid montering 
ökar densiteten

Förpakning Art.nr RSK-nr

  1 stk blister T599624 3829441

  eske á 15 stk påse T599625 3829442


