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Sika® FireStop 
Brandtätningsmassa 
 

Användning 
Beskrivning 

 
1-komponent oorganiskt polymeriserat silikat som är brandtestat av SP, intyg nr 
8313-266, 1983. Sika® FireStop har god vidhäftning mot plåt, aluminium, trä, 
betong, tegel mm. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Användningsområde Säkerhetskitt som används vid tätningar runt branddörrar, skorstenar, mursprickor, 
kassavalv, lättbetongelement, rökrör, rökrörsövergångar, rörgenomföringar, 
ventilationskanaler mm. Sika® FireStop expanderar vid +250ºC och motstår höga 
temperaturer över +1000ºC, Beroende på fogdimension och ingående material kan 
brandklass E-90 uppnås. Sika® FireStop är främst avsedd för inomhusbruk, 
men kan även användas utomhus om den förseglas. Se nedan. 

Utförande Appliceras med spruta eller spackel. Vid tätningar av branddörrar kan fogen bottnas 
med SikaBranddrev och därefter tätas på båda sidor med Sika® FireStop. Ur 
estetisk synpunkt kan fogen toppförseglas  
OBS! Sika® FireStop skall skyddas mot regn också efter torkning. 

  
 Fogutformning: 
  
 Fogsidor Max 

fogbredd 
mm 

Min 
fogdjup 

mm 

Brand- 
motstånd 

min. 

 

 Stål/Betong 15 40 90  
 Alu/Betong 15 44 90  
 Trä/Betong 15 45 30  
 Trä/Betong 15 95 60  
 Trä/Trä 15 95 90  
  
 Trä 45 x 45 mm, stål 40 x 40 mm, alu. 46 x 44 mm. 

 
Ovanstående tabell är ett utdrag från SP’s provningsrapport/intyg nr 8313-266, 
1983 och är en vägledning vid fogdimensionering. 

Tekniska Data 
Typ 
Färg 
Densitet 
Konsistens 
Förpackning 
Lagringstid 
Rengöring 

 
Baserad på polymeriserat silikat 
Svart 
1 970 kg/m³ 
Smidig pasta 
Patron 12 x 300 ml/kartong 
9 mån vid frostfri förvaring i oöppnad originalförpackning 
Vatten 

Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 
på hemsidan www.sika.se. 
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