
    
Fişă tehnic ă de produs  
EdiŃia 23/01/2008 
Nr. identificare: 
02 05 01 11 001 0 000001 
Sika® FireStop 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1/3 

C
on

st
ru

ct
io

n
 

Sika® FireStop 

Sika® FireStop 

Sigilant expandabil, cu rezistenŃă ridicată la foc 

Descrierea 
produsului 

Sika® FireStop este un sigilant expandabil rezistent la foc, pe bază de silicat 
anorganic polimerizat,  aplicabil cu pistolul. 

Domenii de utilizare Sika® FireStop este adecvat pentru toate tipurile de rosturi fără mişcare şi sigilări 
din zone expuse la foc, cum ar fi uşi antifoc, coşuri de fum, burlane, străpungeri de 
Ńevi, tubulaturi de ventilaŃie etc. 

Caracteristici / Avantaje ���� Monocomponent, gata de utilizare 

���� Adeziune excelentă pe majoritatea materialelor de construcŃie 

���� Uşor de folosit 

���� RezistenŃă deosebită la foc 

���� Rezistent la temperaturi ridicate (până la +1000°C) 

���� Începe să expandeze la temperaturi de peste +250°C 

���� Anorganic – neinflamabil, nu degajă fum la ardere 

Teste  

Aprob ări / Standarde Testat în conformitate cu normele BS 476 Partea 4: 1970 
“Test de non-combustie” 

Date produs 
 

Forma  

Aspect / Culori Negru 

Ambalaj Cartuşe de 300 ml  

Depozitare 
 

Condi Ńii de depozitare / 
Valabilitate 

12 luni de la data producŃiei, în condiŃii de depozitare adecvate, în ambalajul 
original sigilat şi nedeteriorat, la loc uscat şi protejat de lumina soarelui, la 
temperaturi între +50C şi +250C. 

Date tehnice  

Baza chimic ă 
Monocomponent, pe bază de silicat anorganic polimerizat 

Densitate ~ 1950 kg/m3 

Timp de peliculizare < 5 min (+23°C / 50% u.r.) 

Viteză de întărire ~ 2 mm / 24h (+23°C / 50% u.r.) 

Capacitate de mi şcare Nu 

Temperatura de serviciu Între -40°C şi +1’000°C 
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Propriet ăŃi mecanice / 
fizice  

Duritate Shore D ~ 50 după 7 zile (+23°C / 50% u.r.) 

Informatii despre 
sistem  

Detalii de aplicare  

Consum teoretic de  SikaFireStop la un cartuş de 300ml 

300 ml  

Lungime rost (m) = LăŃime rost (mm) x adâncime rost 
(mm) 

 

LăŃime rost (mm) x adâncime rost 
(mm) 

 

Consum / Dozare 

 
Litri/metri liniari de rost = 

1000 ml  

Calitatea stratului suport Toate suprafeŃele trebuie să fie stabile, netede, curate, uscate, degresate, fără 
particule de praf sau alte impurităŃi. 

Toate impurităŃile, vopseaua, rugina şi alte materiale neaderente trebuie 
îndepărtate cu o perie mecanică rotativă de sârmă, prin polizare, şlefuire sau 
sablare, urmată de suflare cu aer comprimat fără urme de uleiuri.  

Pregătirea stratului 
suport / Amorsarea 

Nu este necesară amorsarea. 

Înaintea sigilării, suprafeŃele din fier şi oŃel trebuie protejate împotriva coroziunii cu 
o amorsă de tipul Icosit® EG-1 sau Icosit® EG, pe bază de fosfaŃi. 

Aplicare 

Condi Ńii / Limit ări  

Temperatura stratului 
suport 

Min. +5°C / max. +30°C  

Temperatura ambiental ă Min. +5°C / max. +30°C  

Umiditatea stratului 
suport 

Stratul suport trebuie să fie uscat 

Instruc Ńiuni de 
aplicare  

Metode de aplicare / 
Unelte 

IntroduceŃi şnurul de rost adecvat în rost la o adâncime corespunztoare  

IntroduceŃi cartuşul în pistol şi aplicaŃi ferm Sika® FireStop în rost, asigurându-vă că 
face contact complet cu ambele părŃi ale rostului.  

UmpleŃi rostul, evitând pătrunderea aerului. Sika® FireStop trebuie manevrat ferm 
pe lângă marginile rostului, pentru a asigura o sigilare corespunzătoare şi o 
adeziune optimă.  

În zonele unde se cer linii exacte ale rostului trebuie folosită bandă de mascare. 

ÎndepărtaŃi banda când materialul este încă moale. NeteziŃi sigilantul pentru a 
obtine suprafaŃa netedă. 

CurăŃarea uneltelor CurăŃaŃi toate uneltele şi echipamentele cu apă imediat după utilizare. Materialul 
deja întărit se mai poate înlătura doar mecanic. 

Note despre aplicare / 
Limit ări 

Sika® FireStop trebuie folosit doar la rosturile fără mişcare.  

Nu folosiŃi Sika® FireStop în contact cu materiale pe bază de bitum sau smoală. 

Sika® FireStop nu trebuie folosit la faŃade din geam structural. 

Sika® FireStop poate fi vopsit. (FolosiŃi vopseluri cu rezistenŃă la foc, compatibile.) 

Pentru rezultate optime, folosiŃi cartuşele desigilate în aceeaşi zi.  

Sika® FireStop este adecvat aplicaŃiilor interioare şi trebuie protejat de ploaie / apă 
chiar şi după întărire. 

RespectaŃi standardele valabile pentru protecŃia împotriva incendiilor. 
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Note Toate datele tehnice din fişele tehnice se bazează pe teste de laborator. Datele 
reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru. 

Informa Ńii 
referitoare la 
sănătate şi 
siguran Ńă 

InformaŃii detaliate referitoare la siguranŃa utilizării, depozitare şi decantarea 
substanŃelor chimice, precum şi măsuri de precauŃie: informaŃii fizice, toxice şi 
ecologice pot fi obŃinute din fişa de siguranŃă a produsului. 

Dispozi Ńii legale 
InformaŃiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinŃă, pe baza cunoştinŃelor actuale 
ale Sika şi a experienŃei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiŃiile considerate normale în 
fişa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferenŃele dintre materiale, straturi 
suport şi condiŃii efective de lucru pe şantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o 
garanŃie cu privire la vandabilitatea sau funcŃionalitatea unui anumit material într-un 
anumit scop. Orice informaŃii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud 
orice obligaŃie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă 
produsul este potrivit pentru cerinŃele sale. Sika îşi rezervă dreptul de a schimba 
proprietăŃile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terŃilor vor fi respectate. 
Toate comenzile sunt acceptate conform condiŃiilor generale de vânzare şi de 
livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune 
a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 
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Sika Romania SRL 

Brasov 500450 

Str. Ioan Clopotel Nr 4 

Tel:+40 268 311 377 

Fax:+40 268 325 513 
CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI  

 

  

 

 


