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Voorblad

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nieuwste versie van ons handboek. Deze wordt regelmatig herzien en waar nodig gewijzigd.
Hierdoor blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vuurvaste
en isolerende produkten.

Omdat wij diverse leveranciers uit binnen en buitenland hebben, zijn wij in staat om een
zeer breed assortiment VUURVASTE + ISOLERENDE MATERIALEN uit voorraad
te leveren tegen aantrekkelijke prijzen, zoals:

Vuurvaste stenen : waalformaat, briketten.
Vuurvaste plaatjes : waalformaat 30mm.
Vuurvaste tegels : 310x212x30, 300x300x30, 300x300x50, 400x400x30mm.
Vuurvaste beton : Licofest 28C.
Isolatieplaten : calsium silicaat, vermiculiteplaten, rockwool, SW, HT board.
Pakkingmateriaal : koord, band, vilt en Superwool vezeldeken.
Vuurvaste metselkit : Moviset 1450.
Vuurvaste metselspecie : Lanko metselspecie.
Vulmassa : vermiculitekorrel, vermiculite-mortel.
Brandwerende platen : Promafour 400, Promatect L300.

Enkele belangrijke opmerkingen zijn:
1. Wij presenteren u in samenwerking met Promat een alternatieve lichte constructieplaat
genaamd Promatect L300. Deze plaat kan uitstekend gebruikt worden in combinatie met
onze Promafour platen als zelfdragende ombouw van schoorsteenmantels.
Voor meer informatie zie bladzijde 17 van ons handboek.
2. Omdat keramische vezels ter discussie staan, zijn al onze produkten die deze vezels bevatten,
vervangen door Superwool vezelmaterialen. Deze vezels staan niet ter discussie.
Toch adviseren wij u, om bij verwerking van deze materialen altijd een P3 stofmasker te gebruiken.
3. Na een schaarste van enkele jaren is de vermiculitekorrel nr. 2 (fine) en nr. 3 (medium)
weer normaal te verkrijgen. Deze materialen zijn dus weer uit voorraad leverbaar.
4. We hebben ook een blad `overige produkten` opgenomen. Omdat wij vuurvaste materialen
monteren in industriele ovens, komen wij verschillende materialen tegen die ook toepasbaar
zijn in de openhaard en kachelbouw. Op dit blad worden enkele materialen uitgelicht.
5. De vermiculitemortel is door de beperkte vraag uit het assortiment genomen.
6. De technische gegevens verstrekt in dit handboek zijn gemiddelde waarden. 

PARTICULIEREN
Wij verkopen niet direct aan particulieren, u vindt enkele van onze partners vermeld met een link 
op de homepage. U kunt natuurlijk altijd bellen voor advies. 
Als u ons bedrijf wilt bezoeken ALTIJD vooraf een afspraak maken.
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vuurvaste stenen/platen  

                                                                                                                                                                             

Productomschrijving        

De producten van Chamotte, welke wij al geruime tijd leveren, zijn 
materialen van een hoge kwaliteit.         
Wij hebben de vertegenwoordiging van 4 buitenlandse vuurvast fabrikanten.                
Hierdoor staan wij borg voor een grote diversiteit aan vuurvaste produkten en afmetingen.

Enkele toepassingsgebieden zijn:         
* industriële ovens.     
* kachels en open haarden.     
* barbecues.      
* schoorstenen.      

Voordelen en eigenschappen:     
* bestand tot  1300 °C.    
* goed bestand tegen thermische schokken.    
* goede mechanische eigenschappen.     
* goede maatvastheid.    

De stenen zijn te verkrijgen in de volgende afmetingen:
Waalformaat            212x105x55mm
waalformaat - 30   212x105x30mm
tegels      300x300x30mm, 400x400x30mm, 300x300x50mm, 600x400x50mm
briketten      150x70x30mm, 150x70x40mm
Meer informatie op blad 4+5, en andere afmetingen op aanvraag .  

Technische gegevens :

Kwaliteit Chamotte  

Kleur geel / roodbruin / wit  

Klassificatietemperatuur  1300 °C  

Densiteit  2000 kg/m3  

Thermische uitzetting    0,65% bij 1000 °C  

Warmtegeleidingscoëfficiënt  
100 °C      
500 °C  
1100 °C 

W/mK
1,102   
1,130  
1,320   
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vuurvaste stenen  

                                                                                                                                                   Moors Ovenbouw b.v.

Doordat wij een samenwerking hebben met fabrieken uit diverse landen,  zijn wij          
in staat om een uitgebreid assortiment aan vuurvaste stenen te leveren.                  
Wij kunnen u  4 verschillende soorten  Waalformaat leveren.               
  
Deze stenen kunnen zonder problemen ingezet worden
in de openhaarden- & kachelbouw.

Op de foto hierlangs ziet u de vier stenen  afgebeeld.     
Hier ziet u ook duidelijk de kleurverschillen.

De algemene eigenschappen en technische
gegevens van deze vuurvaste stenen
zijn nagenoeg gelijk.            
Maar elke soort heeft zijn voor- en nadelen.     

Een overzicht:    
Classic:    * strakke drooggeperste steen. 

  * neutrale chamotte kleur.         

  * kleine maatverschillen.      

  * meest gangbare en goedkoopste steen. 

  * verkrijgbaar in WF en WF-30.      

Geel:   * steen met ruwe kopkanten (strengpers).           
  * steen kan een kleur- en maatverschil hebben.         
  * "warm" uiterlijk.        
  * goedkopere steen.     
  * verkrijgbaar in meerdere afmetingen ( zie prijslijst).    

Wit:     * strakke drooggeperste steen.          
  * kleine maatverschillen.      

  * geringe kleurverschillen.     

  * verkrijgbaar in WF en WF-30.      

Rood/Bruin: * strakke drooggeperste steen.          
  * kleine maatverschillen.       
  * donkerder van kleur (rustiek).         
   
Opgelet:  de aantal per pallet zijn verschillend.
Bij een (eventuele) bestelling, is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft welke steen u wilt,                  
namelijk  de "classic", "geel", "wit" of "rood/bruin" uitvoering.   4

Waalformaat (chamotte)

versie 2013/01

  classic  geel  wit  rood/bruin



vuurvaste stenen/platen  

                       

Productomschrijving        
In de jaren '90 is de particuliere markt sterk geinteresseerd geraakt in vuurvaste
produkten. Vuurvaste materialen worden vanaf die tijd steeds meer gebruikt voor
de openhaard en voor de barbecue.
Wij zijn al een tiental jaren op zoek naar materialen die aan de eisen van de klant
voldoen en hebben deze op diverse plaatsen in Europa gevonden.
Hierdoor hebben wij briketten en tegels in diverse afmetingen en kleuren op voorraad.
Enkele van deze produkten hebben wij opgenomen in ons handboek.

Enkele toepassingsgebieden zijn:         
* kachels en open haarden. 
* barbecue.   
* industriële ovens.          

Voordelen en eigenschappen:     
* bestand tot  1200 °C.    
* goed bestand tegen thermische schokken.    
* goede mechanische eigenschappen.     
* goede maatvastheid.     

De briketten hebben een afmeting van 150x70x30mm.
Deze zijn verkrijgbaar in de kleur antraciet, antiek/rood en roodbruin. 
De vuurvaste tegels hebben een afmeting van
310x212x30mm, 300x300x30mm, 300x300x50mm, 400x400x30mm en 600x400x50mm.
Deze zijn verkrijgbaar in de kleur geel.        
Andere afmetingen zijn op aanvraag .  
  
Technische gegevens  :    

Samenstelling  Chamotte  

Kleur  diverse

Classificatietemperatuur  1200 °C  

Druksterkte  25  N/mm2  

Densiteit  2000 kg/m3  

Thermische uitzetting    0,65% bij 1000 °C  

Warmtegeleidingscoëfficiënt  
100 °C  
500 °C  
1100 °C  

W/mK
1,102   
1,130  
1,320   

Briketten+tegels (chamotte)
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vuurvaste lijm   
       

             

Productomschrijving    

Moviset 1450 is een vuurvaste mortelkit, wat in eigen beheer gemaakt wordt.
Hoogwaardige grondstoffen, bauxiet/kaoline/waterglas, worden vermengd           
tot een smeerbare pasta met zeer goede verwerkbaarheid.              
Door het waterglas is deze lijm luchtverhardend.       
Door de klei wordt de lijm bij verhitting ook nog keramisch gebonden.                

Enkele toepassingsgebieden zijn:       
* verlijmen van vuurvaste stenen.       
* verlijmen van superwool materialen.       
* verlijmen van isolatieplaten.         
* verlijmen van pakkingen.           

Voordelen en eigenschappen:         
* bestand tot  1450 °C.       
* goed bestand tegen thermische schokken.      
* goed te verwerken.      
* grote kleefkracht.     

De vuurvaste kit is te verkrijgen in   
emmers van:   2 kg, 5 kg en 20 kg      
    

Technische gegevens :       

Samenstelling      Bauxiet/Klei    

Kleur    grijs    

Klassificatietemperatuur       1450 °C   

Densiteit     2150 kg/m3    

Max. korrelgrootte 0,6mm

chemische analyse        
Al2O3   
SiO2    
Fe2O3    

ca.
58,0 %     
30,0 %    
1,2 %    

De verwerkingsadviezen zijn als bijlage op bladzijde 19 toegevoegd.              
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vuurvaste metselspecie

Productomschrijving    

LANKO metselspecie is gebruiksklaar om met water aangelengd te worden.   
Op basis van Lafarge aluminiumcement, fijn zand en met diverse toeslagstoffen
ontstaat een metselspecie met de volgende eigenschappen:

* snelle verharding 
* bestand tot 1000 °C.  
* bruikbaarheid bij koud (vanaf 7°C) en vochtig weer.  
* gemakkelijk te verwerken.  
  
De Lanko metselspecie is uitermate geschikt voor het metselen
van vuurvaste stenen t.b.v. open haard, schoorsteen en barbecue.

De Lanko metselspecie is te verkrijgen in zakken van 25 kg.  

Technische  gegevens   

Samenstelling  Chamottekorrel 0-2mm

Kleur  donkergrijs

Classificatietemperatuur   1000 °C  

Densiteit  2100 kg/m3  

Verwerkingsadviezen.     
    
LANKO wordt aangemaakt met schoon water, zodat er een plastische massa ontstaat.
Per zak van 25 kg is 3,5 tot 4 liter water nodig.
Met één zak van 25 kg wordt ± 12 liter mortel gemaakt.
In de praktijk kunnen 30-40 waalformaat stenen gemetseld worden met één zak, bij een voeg van 8 mm.

De mortel dient binnen 45 minuten na menging verwerkt te worden, dus niet alles in één keer aanmaken.
Het mengen van de metselmortel kan met de hand of met een betonmolen.
LANKO niet met andere toeslagstoffen mengen.
De ondergrond reinigen en bevochtigen voordat mortel aangebracht wordt.
Indien stenen droog zijn, deze vooraf licht bevochtigen.
Na het verwerken, het metselwerk met natte doeken afdekken om snelle uitdroging te vermijden.
De Lanko metselspecie heeft een uithardingstijd van minimaal 3 dagen.
Daarna kan het metselwerk met een klein vuur drooggestookt worden.
Neem hiervoor de tijd !!.
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vuurvaste beton

Productomschrijving    

Licofest 28C is een veelzijdige vuurvaste beton die bestand is tegen hoge
temperaturen.           
De Licofest 28C bestaat uit chamotte korrels, klei en aluminium cement.       
Door een uitgekiende combinatie is een goed verwerkbare beton ontstaan,       
met een lage krimp tot 1200°C.      
Deze beton is uitstekend geschikt voor de kachel en openhaarden industrie.       
  
Enkele toepassingsgebieden zijn:        
* industriële ovens.       
* wanden en vloeren van kachels en openhaarden.       

Voordelen en eigenschappen:        
* bestand tot 1400 °C.      
* redelijk bestand tegen thermische schokken.       
* geringe krimp.        
* goed te verwerken.      
* goede drukvastheid.     

De vuurvaste beton is te verkrijgen in zakken van 25 kg. 

Om de beton te verstevigen kunnen 2% rvs naalden toegevoegd worden.
Opgelet: Beton voorzien van rvs naalden is alleen bestemd voor gebruik in haarden en kachels.
Deze vezelversterkte beton kan NIET gebruikt worden in toestellen voor voedingsmiddelen, 
zoals broodovens, pizzaovens, barbecues etc.    

Technische  gegevens  :     

Samenstelling     Chamotte   

materiaal benodigd     2000 kg per m3     

watertoevoeging     3,5 liter per 25 kg    

Thermische krimp     0,20% bij 1000 °C    

Chemische analyse     
SiO2  
Al2O3  
CaO   
Fe2O3

ca.    
44.0%  
47.0%  
6.0%  
1,5% 
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zachte isolatieplaten

Productomschrijving  

De steenwol platen HT600 zijn isolatieplaten die gebruikt kunnen worden         
tot een temperatuur van maximaal 600 °C.        
Deze platen zijn bestand tegen trillingen en hoge constante temperaturen.      
Door de homogene vezelstructuur hebben deze platen een goede isolerende werking.    
Opgepast : Het bindmiddel vervliegt bij 250°C, dus alleen toepassen als achterisolatie.      

Enkele toepassingsgebieden zijn:  
* industriële oveninstallaties als achterisolatie of

cassetteconstructie.  
* geluiddempende constructies. 

Voordelen en eigenschappen:  
* economische en duurzame isolerende werking.  
* lage warmtegeleidingcoëfficiënt.  
* gemakkelijk te bewerken (snijden, zagen of stansen).  
* rot- en schimmelvrij. 

De platen zijn te verkrijgen in de volgende afmeting:  
Lengte =  1.000mm        breedte =  600mm          dikte =   50mm  

Technisch gegevens :

Samenstelling   steenwolvezels  

Kleur  groen  

Klassificatietemperatuur  650 °C  

Continue gebruikstemperatuur  600 °C (bindmiddel vervliegt vanaf 250°C)  

Densiteit  77 kg/m3  

Soortelijke warmte  840 J/kg.K  

Warmtegeleidingscoëfficiënt  
100 °C  
200 °C  
350 °C  

W/mK
0,045   
0,065   
0,110   
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  drukvaste isolatieplaten   

               
               

Productomschrijving  

Deze drukvaste isolatieplaat is een materiaal op basis van calsium silicaat.
Door de combinatie van technische en economische eigenschappen is deze plaat
uitermate geschikt als achterliggende isolatielaag in constructies waar hoge
warmte-isolerende eisen gesteld worden.           
Opgepast:
Deze platen kunnen NIET in direct contact met de vuurhaard toegepast worden.   

  
Enkele toepassingsgebieden zijn:        
* industriële oveninstallaties als drukvaste achterisolatie.       
* open haarden en tegelkachels.      
* rookgaskanalen.           

Voordelen en eigenschappen:        
* bestand tot  1000 °C.       
* goede isolatiewaarde en drukvastheid.      
* kleine thermische krimp.      

De platen zijn te verkrijgen in de volgende afmetingen:    
Lengte =  1.000mm        breedte =  500mm          dikte =  30, 50 mm     

Technische gegevens :   

Samenstelling    calsium silicaat    

Kleur    wit    

Klassificatietemperatuur    1000 °C    

Kouddrukvastheid    1,3 N/mm2    

Densiteit    240 kg/m3    

Thermische krimp    minder dan 2% bij 1000 °C    

Warmtegeleidingscoëfficiënt      
100 °C  
300 °C  
500 °C  

W/mK     
0,065   
0,085   
0,120   

Calsium silicaat

Moors Ovenbouw b.v.
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drukvaste isolatieplaten 

Productomschrijving  

De vermiculiteplaten HT1000 zijn drukvaste isolatieplaten. 
Deze platen hebben een middelzware persing en zijn speciaal ontworpen
voor hogere temperaturen.
De platen geven uitstekende resultaten in kachels.
Deze korrels bevatten geen minerale vezels, noch organische bestanddelen.  

Enkele toepassingsgebieden zijn:  
* kachels (remplaat en wanden). 
* openhaarden als achterwand achter stenen.  
* rookgaskanalen.
* brandwerende bekleding.

Voordelen en eigenschappen:  
* bestand tot  1000 °C.  
* goed bestand tegen thermische schokken.  
* goede isolatiewaarde  

De platen zijn te verkrijgen in platen van 1.000 x 600 mm

De diktes zijn 25, 30 mm.

Andere afmetingen op aanvraag.

Verwerking:

De vermiculiteplaten zijn met alle gewone houtbewerkingsmachines zeer gemakkelijk te bewerken.

Technische gegevens :     

Samenstelling   vermiculitekorrel      

Klassificatietemperatuur     1000 °C    

Densiteit ± 700 kg/m3

Warmtegeleidingscoefficient

200 °C

600 °C 

1000 °C

W/mK

0,14 W/mK

0,19 W/mK

0,23 W/mK

11

Vermiculiteplaten HT1000

Moors Ovenbouw b.v.

versie 2013/01  



vulmassa 

                 

Productomschrijving  

De vermiculitekorrels zijn hoogtemperatuurbestendige isolatiekorrels op basis  
van geëxfolieerde vermiculiet zonder bindmiddel.  
Deze korrels bevatten geen minerale vezels, noch organische bestanddelen. 
De losse korrels bevatten geen binder.
Als u een cement bijvoegt worden de losse korrels gebonden.
Vraag hierbij om advies bij uw verkoper.

Enkele toepassingsgebieden zijn:  
* open haarden als achterisolatie.  
* rookgaskanalen als achterisolatie.  

Voordelen en eigenschappen:  
* bestand tot 1000 °C.  
* goed bestand tegen thermische schokken.  
* goede isolatiewaarde 

De losse vermiculite is te verkrijgen in zakken van 100 liter = ±9 kg. 

De vermiculitekorrel is leverbaar in fine  (nr. 1-3)  medium (nr. 3-5)

en large (nr. >5).

Technisch gegevens (vermiculitekorrel) :    

Samenstelling   vermiculite      

Klassificatietemperatuur     1000 °C    

Type    korrel 1-3 , 3-5 of >5    

Densiteit    89 gr/liter    

Thermische krimp    2% bij 900 °C    

Chemische analyse   

SiO2    

Al2O3    

MgO    

Fe2O3    

ca.     

44%     

10%     

26%    

9%     
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vuurvaste isolatiedeken 

Productomschrijving

De Superwool 607plus vezeldeken wordt gemaakt van lange vezels, en wordt
aan beide zijde verstevigd d.m.v. het zgn. “needle-proces”.  
Hierdoor ontstaat een sterke, lichte en flexibele deken, die door zijn eigenschappen
vele toepassingen kent. 
De deken blijft ook na verhitting een aanvaardbare sterkte behouden. 

Enkele toepassingsgebieden zijn:  
* isolatie van industriële ovens.  
* pakkingsmateriaal.  
* (achter)isolatie in open haarden, kachels etc.  

Voordelen en eigenschappen:  
* bestand tot 1000 °C.  
* grote weerstand tegen thermische schokken.  
* licht en soepel.  
* zeer goede isolatiewaarden. 

Opgelet:

Materiaal niet toepassen op vochtige plaatsen. Het materiaal lost op in water.        

De deken is te verkrijgen in de volgende afmetingen:  
Lengte = 7.320mm breedte = 610mm en dikte  =  25,4mm  
Lengte = 14.640mm breedte = 610mm en dikte  =  12,7mm  
Andere afmetingen op aanvraag  

Technisch gegevens :   

Samenstelling  Calsium Magnesium Silica  

Kleur  wit   

Klassificatietemperatuur  1000 °C  

Densiteit  96 kg/m3  

Thermische krimp  2% bij 1100 °C  

Warmtegeleidingscoëfficiënt
100 °C 
500 °C 
800 °C 

W/mK
0,05
0,14  
0,23
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pakkingmateriaal

Productomschrijving

De Superwool 607-vilt wordt gemaakt van superwool-vezels, 
met toevoeging van een organisch bindmiddel, waardoor het weerstand
kan bieden aan hoge temperaturen.           
Het materiaal is sterk en goed bewerkbaar.               

Enkele toepassingsgebieden zijn:            
* dilatatievoegen.         
* pakking in kacheldeuren.      
* pakking bij voorzethaarden.
           
Voordelen en eigenschappen:          
* bestand tot  1000 °C.            
* stabiel bij hoge temperaturen.       
* grote weerstand tegen thermische schokken.       
* licht en soepel.       
* gemakkelijk bewerkbaar.        
* zeer goede isolatiewaarden.        

Opgelet:

Materiaal niet toepassen op vochtige plaatsen. Het materiaal lost op in water.        

Dit vilt is te verkrijgen in verschillende diktes n.l. 2, 3 en 5 mm.                   
Dit materiaal kan ook op een rol geleverd worden.  
          
Technische gegevens :  

Samenstelling    Superwool 607 vezels     

Kleur    wit  

Klassificatietemperatuur      1000 °C  

Gehalte organische bindmiddelen      10% 

Densiteit     200 kg/m3   

Thermische krimp    2,5% bij 1000 °C    

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
100 °C  
500 °C  
800 °C 

W/mK
0,09 
0,12 
0,21 

Superwool 607 vilt

Moors Ovenbouw b.v.
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pakkingmateriaal

Productomschrijving  

De glasvezel koord en band zijn textielproducten op basis van E-glasvezels.               
Na het spinproces worden de draden door middel van lucht geextrudeerd,       
waardoor deze produkten zeer goed thermisch isoleren.       
De glasvezelprodukten zijn zeer flexibel en soepel.    

Enkele toepassingsgebieden zijn:    
* pakking- en beschermingsmateriaal.    
* kabel- en draadisolatie.     
* afdichting voor kacheldeuren.      
* hitteschild.     

Voordelen en eigenschappen:     
* goede isolatiewaarde.    
* mechanisch zeer sterk.     
* goede thermische en elektrische eigenschappen.     
* zeer elastisch.    

Deze glasvezel is ook te verkrijgen in doekvorm.    
De koord en band is ook in een zelfklevende en zwarte versie leverbaar.     
Verschillende afmetingen zijn op voorraad, andere op aanvraag verkrijgbaar.            

Technische gegevens :         

Samenstelling     E-glasvezel    

Kleur   wit    

Klassificatietemperatuur      500 °C    

Krimp     1% bij 500°C    

Reksterkte    15% bij 400°C     

Gegevens over glasvezeldoek en isolatiekoord zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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brandwerende platen          

Productomschrijving     

De promafour 400 is een onbrandbare , vuurvaste isolatie- en constructieplaat op
basis van calciumsilicaat, geselecteerde vezels en toeslagen.

Enkele toepassingsgebieden zijn:
* opbouw van schoonsteenmantels.
* hitteschild.
* drooginstallaties.

Voordelen en eigenschappen:
* groot formaatplaat.
* grote mechanische sterkte.
* ongevoelig voor vocht.
* onbrandbaar.
* goede thermische isolatie.
* lage uitzetting met geringe kans op scheuren.
* eenvoudig te bewerken en te verbinden.

De platen zijn te verkrijgen in de volgende afmetingen:
Lengte = 2.500 mm   breedte = 1.250 mm   Dikte = 10 - 12 - 15 - 18 mm
Andere maten  zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Indien gewenst kunnen de platen maat aangeleverd worden

Technisch gegevens :

Kleur  beige

Klassificatietemperatuur  400°C

Brandreactie DIN 4102  A1 niet brandbaar

Densiteit  900 kg/m3

Soortelijke warmtecapaciteit  0,92 KJ/KgK

Warmtegeleidingscoëfficiënt  

100 °C  

200 °C  
400 °C  

W/mK
0,19
0,21
0,25 

Promafour 400
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lichte constructieplaat          

Productomschrijving     

De promatect L300 is een zeer lichte calcium silicaat plaat met grote afmetingen en
heeft een goed isolerend vermogen tot 1000°C. De lichte maar mechanisch sterke
platen hebben een goed zelfdragend vermogen. Daarom zijn deze platen ook
geschikt als ombouw voor schoorsteenmantels.

Enkele toepassingsgebieden zijn:
* opbouw van schoonsteenmantels.
* thermische isolatie.
* drooginstallaties.

Voordelen en eigenschappen:
* zeer lichte plaat.
* zeer goed isolerend vermogen.
* groot formaatplaat.
* grote zelfdragende vermogen.
* goede thermische isolatie.

De platen zijn te verkrijgen in de volgende afmetingen:
Lengte = 2.500 mm   breedte = 1.200 mm   Dikte = 25 - 30 - 40 - 50 mm
Andere maten  zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Indien gewenst kunnen de platen maat aangeleverd worden

Technisch gegevens :

Kleur  wit

Klassificatietemperatuur  1000°C

Krimp bij 800°C ± 0,2 %

Densiteit  300 kg/m3

Soortelijke warmtecapaciteit bij 500°C 1,06 KJ/KgK

Warmtegeleidingscoëfficiënt  

100 °C  

200 °C  
400 °C  

W/mK
0,06
0,07
0,10 

Promatect L300
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vuurvaste materialen          

Omschrijving     

Omdat wij ook vuurvaste bekledingen aanbrengen in industriële ovens,   
hebben wij natuurlijk veel meer vuurvaste materialen in huis.              
Om u een indruk te geven van de mogelijkheden,
geven wij op dit blad een kort overzicht.                   
  

Spuittubes Aliflex lijm 1000.
Deze lijm is gebruiksklaar en kan gebuikt worden voor het bevestigen
of verlijmen van vuurvaste platen en koord.
Dit materiaal is te verkrijgen in spuittubes van 310 ml.

Isolatiestenen Mosconi.            
Deze drukvaste stenen kunnen als achterisolatie          
toegepast worden en zijn bestand tot 900 °C.      
Verkrijgbaar in de afmeting 230x114x64mm.              

Stampmassa F30AB en Superall XAB.                
Dit materiaal moet met een stamphamer in de juiste vorm geslagen worden,              
en kan gebruikt worden voor open haarden en kachels.
Uiterst geschikt bij ronde vormen en als het uiterlijk rustiek moet zijn.        
Uitstekend geschikt in contact met vuur.          
Bestand tot 1300 °C.      
Verkrijgbaar in pakken van 25 kg.           

Vuurvaste isolatiestenen Astm26.            

Deze drukvaste isolatiestenen kunnen in direct contact met vuur toegepast worden

en zijn bestand tot 1300°C.  Deze stenen zijn wit van kleur en kunnen met een houtzaag op

maat gemaakt worden.    
Verkrijgbaar in de afmeting 230x114x64mm.             

      
Heeft u interesse in een of meerdere van deze produkten, neemt u dan gerust contact met ons op.           
Natuurlijk zijn er ook nog andere vuurvaste materialen leverbaar.            
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Gebruiksaanwijzing Moviset

VERWERKINGSADVIEZEN MOVISET 1450

Werkwijze 
Na openen van de emmer, moet de bruine substantie afgegoten
worden in een schone emmer.
De kit moet vervolgens goed doorgeroerd worden (bij voorkeur met een mixer).
Als de MOVISET 1450 te stijf is, kan (een gedeelte van) de bruine substantie terug
bijgevoegd worden, totdat een goed smeerbaar materiaal ontstaat.
De kit kan met een troffel of kwast verwerkt worden.
Na gebruik dient op het restant een laagje SCHOON water te worden gezet.
Hierna dient de emmer zorgvuldig te worden gesloten.
Na de werkzaamheden kunnen gereedschap en handen met water schoongemaakt worden.

opmerking:
Om bijvoorbeeld vezeldeken/superwool te verlijmen, mag de kit iets dunner gemaakt worden.
Men kan dan iets meer bruine substantie of schoon water toevoegen.

Houdbaarheid
MOVISET kan ±6 maanden worden bewaard op een koele doch vorstvrije plaats.

Uithardingstijd
Deze is van verschillende factoren afhankelijk.
Zoals: A. verwerkingtemperatuur

B. laagdikte van de kit
C. de vochtopname van het te verlijmen pro-duct.

A. Bij een verwerkingstemperatuur lager dan 15 °C
   zal de uitharding langzamer verlopen.
   MOVISET 1450 NIET VERWERKEN BIJ EEN TEMPERATUUR LAGER DAN  7 °C.
B. De MOVISET 1450 mag NIET dikker verwerkt worden dan 2 mm.
C. Een materiaal met een hoge vochtopname zal de uithardingstijd versnellen.

Onder normale omstandigheden is de uithardingstijd 24 uur

WAARSCHUWING:
* Tijdens mixen en verwerken van de MOVISET 1450, moet
   contact van de kit met mond en ogen vermeden worden.
* Buiten bereik van kinderen houden.

Moors Ovenbouw b.v.
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Keuze maken uit metselkit/specie

Moviset kant en klaar

bladzijde 6

Lanko metselspecie

bladzijde 7

vulkorrel isolatiedeken/plaat

voeg 1-2 mm

voeg 6-10 mm

vermiculite

korrel/mortel

bladzijde 12

Licofest 28C

bladzijde 8

SW-materialen

bladzijde 13+14+15

Keuze maken uit de overige materialen

v.v. stenen WF

bladzijde 4

v.v. tegels / briketten

bladzijde 5

versie 2013/01

   2

   3

of

v.v. plaatjes WF-30

bladzijde 5

Advieswijzer vuurvast
Voor open haard of barbecue

Moors Ovenbouw b.v.
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Als u een open haard of barbecue gaat metselen, hebben wij op deze bladzijde een hulpmiddel
ontwikkeld om u te helpen tot een goede materiaalkeuze te komen.
U dient bij elk punt (1 t/m 3) een keuze te maken.
Als u weet wat uw voorkeur heeft, kunt u aan de hand van de datasheets uitrekenen
hoeveel materialen u nodig heeft. 
U kunt deze materialen dan bij onze partners (zie de homepage) bestellen.

vuurvaste beton

Keuze maken uit vuurvaste stenen/tegels

Bijlage:

   1

isolatieplaten

steenwol/calsium/

vermiculiteplaten

bladzijde 9+10+11
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