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Sikasil® -670 Fire 
Neutralhärdande brandskyddssilikon 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sikasil®-670 Fire är en enkomponents, neutralhärdande brandhämmande 
brandskyddsilikon lämplig för inom- och utomhusbruk. 
Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Användning Sikasil®-670 Fire är lämplig till applikationer inom bygg- och industrisektorn där krav 
ställes på hög flambeständighet hos inblandade material 

Fördelar  Flambeständig
 Primerfri vidhäftning på en mängd olika underlag 
 Utmärkt UV- och åldringsbeständighet 
 Luktsvag 
 Lösningsmedelsfri 
 Icke korrosiv 

Standard/Godkännande DIN 4102 B1
ISO 11600-G-Klass 25 LM 
ASTM C-290 Klass 25 
Testad enl. BS 476-20 

Produktdata 
Färg 

 
Grå, vit, svart (300 ml) 
Vit, grå, svart (600 ml) 

Förpackning 300 ml patroner, 12 patroner/kartong
600 ml påse, 20 påsar/kartong OBS! Beställningsvara 

Lagring Torrt och svalt, ej i direkt solsken i temp mellan +10ºC och +25ºC. 
Hållbarhet Min. 12 månader.
Tekniska Data 
Densitet (vid +20°C) 

 
~1,35 kg/l (grå färg) (DIN 53 479-B) 

Kemisk bas Neutralhärdande alcoxysilkon
Härdningshastighet ~2 mm/24 tim (EN ISO 291)
Rörelseförmåga 25% (ISO 11 600)
Utflytning < 2 mm (DIN EN 27 390)
Mekaniska 
egenskaper 

 

Draghållfasthet ~0,5 N/mm² (+23ºC/50% r.h.) (ISO 8339)
Rivhållfasthet ~4,0 N/mm² (+23ºC/50% r.h.) (DIN 34 metod C)
Hårdhet Shore Aº ~16 (efter 28 dygn) (ISO 868)
E-modul ~0,4 N/mm² vid 100% töjning (+23ºC/50% r.h.) (ISO 8339)      
Elastisk återgång >70 % (+23ºC/50% r.h.) (DIN EN 27 389)
Skinnbildning/Härdning ~25 min. (+23ºC/50% r.h.) (EN ISO 291)
Temperaturresistens -40ºC - +150ºC (korttidspåverkan upp till +300ºC (~30 minuter) 
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Utförande 
Allmänt 

 
Sikasil®-670 Fire är färdig för applicering. 

Förbrukning Beroende på fogdimension. Riktvärde: en patron räcker till ca 3 meter fog med 
bredden 15 mm och djupet 7 mm. 

Underlag Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från fett, olja och lösa partiklar.
Underlagstemperatur + 5ºC min./+40ºC max
Omgivningstemperatur + 5ºC min./+40ºC max
Förbehandling Normalt erfordras ingen primer.
Fukt i underlaget Underlaget skall vara torrt.
Appliceringsmetod Bottna fogen med Sika Bottningslist. Använd Sika Fogpistol och avjämna fogen med 

Sika Fogpinne som skall vara doppad i tvålvatten. 
Notera vid utförande Använd ej Sikasil®-670 Fire på bituminösa underlag, naturgummi, kloroprengummi 

eller EPDM eller på underlag som kan avge lösningsmedel, olja eller mjukgörare. 
Blödning kan förekomma på porösa underlag såsom sandsten, natursten eller 
marmor. På känsliga underlag rekommenderas förprov. 
Sikasil®-670 Fire rekommenderas ej för ytor som är konstant under vatten, structural 
glazing eller isolerglas, eller för födoämneskontakt. 
Sika®-670 Fire är ej testat för användning i medicinska eller farmaceutiska miljöer. 

Rengöring av verktyg Alla verktyg skall rengöras direkt efter användning med ColmaRengöring. 
Härdad Sika® Firesil-670 kan endast avlägsnas mekaniskt. 

  
FOG 1-4  

  

Brandklass 
 (EN 1366-4) 

 Förseglings- 
material 

Drevmaterial Material 
(A/B) 

Fog- 
djup 

Fog- 
bredd 

Förseglings-
djup 

Yta 

E240/EI180  Sikasil®-670 
Fire 

Sika® PE bottningslist Btg/Btg 150 2:1 1:2 VÄGG 
Min 150 mm

E-180/EI120 
 

 Sikasil®-670 
Fire 

Sika® PE bottningslist Btg/hårt trä 150 2:1  1:2 VÄGG 
Min 150 mm

EI-120 2:1 
EI-240  Sikasil®-670 

Fire 
Sika® PE bottningslist Btg/mjukt trä 150 2:1 1:2 VÄGG 

Min 150 mmEI-120 2:1 
E-240/EI-60  Sikasil®-670 

Fire 
Sika® PE bottningslist  Btg/Stål 150 2:1 1:2 VÄGG  

Min 150 mmE-240/EI-90 2:1 

E-240/EI-120 2:1 

E-240/EI-120  Sikasil®-670 
Fire 

Sika® PE bottningslist Btg/Btg 150 2:1 1:2 GOLV 
Min 150 mm

 E-240/EI-60 2:1 

E-240/EI-30  Sikasil®-670 
Fire 

Sika® PE bottningslist Btg/stål 150 2:1 1:2 GOLV 
Min 150 mmE-180/EI-30 2:1 
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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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Sika Sverige AB 
Domnarvsgatan 15 
Box 8061 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 


