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Mandolite® CP2 Brandwerende spuitpleister 
 
 
Productinformatie 
 
Mandolite CP2 is de merknaam voor een vezelvrije gemodificeerde cementgebonden 
Vermiculite spuitpleister. Vermiculite, het basismateriaal voor Mandolite CP2, is een lichte 
onbrandbare isolatiekorrel die ontstaat door een delfstof, het Vermiculite erts, bij hoge 
temperatuur (1000°C) en onder gecontroleerde omstandigheden te exfoliëren. Dit mica-
achtige brandwerende, akoestisch en thermisch isolerende korrelmateriaal is chemisch 
neutraal, bevat geen asbest of andere vezels en is volkomen milieuvriendelijk. Het wordt 
fabrieksmatig met Portland cement en diverse anorganische toeslagstoffen droog 
voorgemengd en verpakt in plastieken zakken. Op de bouwplaats behoeft slechts schoon 
water te worden toegevoegd. De isolatiemortel wordt met speciaal daarvoor ontwikkelde 
spuitapparatuur verwerkt. 
 
 
Kenmerkende eigenschappen 
 

• Licht van gewicht 
 

• Bevat geen vezels 
 

• Milieu-vriendelijk 
 

• Grijs-wit van kleur 
 

• Naadloos 
 

• Licht gestructureerd oppervlak 
 

• Bluswaterbestendig 
 

• Erosiebestendig 
 

• Hoge duurzaamheid 
 

• Brandweerstand van 30-180 minuten 
 

• Goede geluidsabsorberende eigenschappen 
 

• Overschilderbaar 
 

• Zeer goede prijskwaliteit verhouding 



Anti Fire Applications: Terbekehofdreef 6/8 -A1,  2610 Wilrijk  -   Tel:03/283.94.76 Fax: 03/283.94.77 
 

 
Toepassingsmogelijkheden 
 
In gebouwen of in semi-buitensituaties van winkels, showrooms, kantoren, productieruimtes, 
opslagruimtes, bijeenkomstruimtes …etc 
 

• Beschermen van betonnen kolommen en liggers met Mandolite CP2 brandwerende 
spuit pleister "isolatiedikte volgens berekening" 
 

• Halfharde steenwol vulstroken o.g. t.p.v. de bovenflens/cannelures staaldak met 
Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister afwerklaag op de steenwol vulstroken. 

 
• Beschermen van stalen kolommen en liggers met Mandolite CP2 brandwerende 

spuitpleister "isolatiedikte volgens berekening". 
 

• Beschermen van kolomkoppen met Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister 
"isolatiedikte volgens berekening"  

 
• Beschermen van betonvloeren met Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister 

"isolatiedikte volgens berekening". 
 

• Bescherming van staaldaken met Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister 
"isolatiedikte volgens berekening" op wapening ribbenstrekmetaalgaas 
 

• Beschermen van luchtkanalen met Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister 
“isolatiedikte volgens berekening” op wapening ribbenstrekmetaalgaas 
 

 
N.B. bij de beoordeling van de esthetische geschiktheid van Mandolite CP2 dient rekening te 
worden gehouden met de isolatiedikte van de brandwerende pleister in relatie tot het te 
bekleden bouwdeel en de visuele hoogte waarop dat bouwdeel zich bevindt. 
 
Berekening isolatiedikte 
 
1: Brandwerend beschermen van staal 
 
De benodigde isolatiedikte Mandolite CP2 is afhankelijk van de vereiste brandwerendheid in 
minuten, de toegestane of berekende kritische staaltemperatuur, alsmede de 
verhoudingsfactor staaloppervlak ten opzichte van staalinhoud (F/A factor). 
 
2: Brandwerend beschermen van beton 
 
De benodigde isolatiedikte Mandolite CP2 is afhankelijk van de vereiste brandwerendheid in 
minuten, de kritische temperatuur van het betonstaal, de betondekking en/of de toegestane 
temperatuur van het betonoppervlak. Naarmate de Mandolite CP2 isolatie dikte toeneemt, 
wordt de brandwerendheid van het bouwdeel in minuten vergroot. Met behulp van TNO 
uitgewerkte grafieken en computerprogramma's kunnen door de fabrikant of leverancier  
dikteberekeningen worden uitgevoerd.  
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Afwerkingsmogelijkheden: 
 
Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister bezit goede thermische en akoestische 
eigenschappen en kan eventueel waterdicht afgewerkt worden. Gezien het vezelvrije en 
erosiebestendige karakter van Mandolite CP2 is dit product zeer geschikt om toegepast te 
worden boven verlaagde plafonds, waarbij de plafondruimte als plenum wordt gebruikt 
 
Mandolite CP2 brandwerende spuitpleister kan desgewenst met een daartoe geschikte latex 
of betonverf op kleur worden afgewerkt. 
 
Technische gegevens: 
 

• Volumieke massa P = 390 kglm3 
 

• Warmtegeleidings- coëfficiënt =0,095 Wim oK 
 

• Druksterkte 0,53 Nlmm2 
 

• Specifieke warmte- Capaciteit C=949jlkgK 
 

• Maximale hitte- belasting 300 kWlm2 
 

• Smeltpunt> 1430°C 
 

• Rookproductie (NEN 6066) 0 
 

• Brandgedrag (NEN 6064) Onbrandbaar 
 

• Dikte range 5-50 mm 
 

• Verwerkingstemperatuur - omgevingstemperatuur ondergrond 4°C 45°C 
 

• PH-waarde 12-12,5 
 

• Verpakking zakken van 12,5 kg (50 liter) 
 

• Ondergronden blank staal (gestraald sa 2,5). Alkali-bestendige (PH 12-12,5) goed 
aan het staal hechtende corrosiewerende verfsystemen. Verzinkt staal. Beton 

 
• Opslag Droog, vrij van de grond 

 
• Rapporten TNO-bouw 98-CV8-R1086 oktober 1998 Warrington Research Centre 

(G.8.) Warres 48899 d.d. 20.06.1990. Warrington Research Centre (G.8.) Warres 
48899 d.d. 16.07.1990 Warrington Research Centre (G.8.) Warres 48899 d.d. 
16.10.1990 Warrington Research Centre (G.8.) WFRC C 52252 d.d. 19.11.1990 
Warrington Research Centre (G.8.) Warms 52925 d.d. 03.10.1991 Warrington 
Research Centre (G.8.) WFRC CP 92117 d.d. 05.03.1992 Fu/mer Yars/ey (G.8.) 8 
86503/2 d.d. 07.09.1990 Fu/mer Yars/ey (G.8.) 8 86503/4 d.d. 07.09.1990 Fu/mer 
Yars/ey (G.8.) 8 86503/5 d.d. 07.09.1990 /S/8 Gent/Luik 96-G-328 d.d. 30.10.1998 


