
X-MAS Safe®

Ieder jaar gebeuren er opnieuw ongelukken met  
kerstbomen als decoratiemateriaal. De wetgeving  
verplicht dat decoratiemateriaal, in ruimtes met een  
gebruiksvergunning, van een brandvertragende  
kwaliteit zijn. Na behandeling met X-mas Safe® voldoen  
kerstbomen en kersttakken aan de gestelde eisen.                                                                                                                          

X-Mas Safe®

Ongelukken met  
kerstbomen en  
decoratiemateriaal

Brandvertragend behandelen van kerstbomen en kersttakken
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• Voor sfeervolle maar veilige kerstdagen.
• Milieuvriendelijke & veilige oplossing.
• Voldoet aan relevante brandveiligheidseisen
•  Eenvoudig aan te brengen.                                                                                                                  

Veilige oplossing 
en eenvoudig aan 
te brengen

No Fire No Fear!



Product informatie
MAGMA FIRESTOP® X-Mas Safe® 

Brandvertragende coating op waterbasis.
 
Wit, kleurloos na droging.
 
Geen of zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
 
Als impregnerende coating voor het brandvertragend behandelen van kerstbomen en kersttakken.

Diverse bomen zijn getest na behandeling met dit product en voldoen aan: NEN-EN 13823 (bomen) 
en NEN 6065 klasse 2 (takken).
 
Het rendement is sterk afhankelijk van de soort boom en de dichtheid van de takken. Bij de officiële 
laboratoriumtesten zijn de bomen voor en na behandeling gemeten en gewogen.  
Dit gaf een gemiddeld rendement van 1,1 liter per boom van 2 meter.

Dichtheid ± 1,22 kg/dm3
pH  ± 7,0 

• Product is gebruiksklaar, dus dient niet te worden vermengd metandere producten en/of water. 
Door middel van spray- of dompelmethode aan te brengen

• Temperatuur minimaal 5°C tot maximaal 40°C. RV maximaal 70%.
• Materiaal dient droog te zijn.
• Reinigen: direct na gebruik, met warm water voor droging, probeerzoveel mogelijk te 

voorkomen dat vloeren, muren en dergelijkeafgeplakt zijn voor behandeling daar dit product 
vlekken op dit soortondergronden geeft..

• Te behandelen materiaal altijd testen door vooraf een klein proefstukjeop een onopvallende 
plaats met het Magma Firestop® product van uwkeuze te behandelen. Gebruik het product 
niet verder wanneer erongewenste effecten optreden.

• Niet door kinderen laten verwerken
 
5  kg of 10 kg jerrycan
 
In gesloten verpakking 12 maanden, na opening verpakking 3 maanden houdbaar.

Vorstvrij, niet in direct zonlicht, in goed gesloten verpakkingen buiten bereik van kinderen en dieren 
opslaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons veiligheidsinformatieblad (MSDS).

Ook bij verwerking van producten op waterbasis 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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