
Palosilikoni
FS703

  Ominaisuudet

• EN 1366-4 -standardin mukainen 
palonkestävyys 4 tuntiin asti

• CE-merkitty ETAG 026 ja 
luokittelu 13501: 2 mukaan

• Soveltuu saumoihin, joissa 
aukon leveys enintään 50 mm

• Erinomainen tartunta ilman 
pohjustusta

• Painumaton, pitkä käyttöikä

• Saumaussuhde 2:1 (leveys 10 
mm x paksuus 6 mm)

• Ei kutistu

  TUOTETIEDOT

Kuvaus 
Palokatkosilikoni rakenne- ja 
liikuntasaumoihin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttötarkoitus
Osastoivien seinien ja lattioiden liitokset. 
Rungon ja rakenteiden väliset liitokset. 
Eri materiaalien liitoskohdat.

ALUSTAMATERIAALIT
•  Betonirakenteiden väliset liitokset
•  Betonin ja puun liitokset
•  Betonin ja teräksen liitokset

Värit
Valkoinen ja harmaa

Pakkaus
310 ml patruuna (12 kpl/ltk)
600 ml kalvopakkaus (12 kpl/ltk)

Saatavuus
Suoraan valmistajalta (yhteystiedot 
tiedotteen kääntöpuolella). 

KÄYTTÖOHJEET

Tarvittavat työvälineet
Vakiomallinen massapistooli, kittiveitsi 
tai lasta.

Esivalmistelu
• Puhdista kaikki pinnat irtaimesta 

aineksesta, kosteudesta, öljystä, 
rasvasta ja syövyttävistä aineista.

• Hio maalatut tai kiiltävät pinnat.
• Tarkista teknisistä tiedoista, että 

tuote täyttää sauman elämistä, 
paloluokitusta ja aukon kokoa koskevat 
vaatimukset

Levitys
• Käytä saumaa leveämpää 

pohjanauhaa, jolla varmistetaan 
massan oikea paksuus (vähintään 6 
mm).

• Kaksoissaumat: Käytä pohjanauhaa.
• Saumauspalon leveys saadaan 

sopiviksi katkaisemalla patruunan 
suulake oikeasta kohtaa.

• Purista tiivistemassaa saumaan 
vaadittuun paksuuteen.

• Viimeistele sauma heti tasaiseksi 
märällä kittiveitsellä tai lastalla.

Kunnossapito
Ei vaadi kunnossapitoa asennuksen 
jälkeen.  Säännöllisiä tarkastuksia 
suositellaan vaurioiden ehkäisemiseksi.

Menekki
Vaadittu massan määrä voidaan arvioida 
seuraavan taulukon avulla:
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Lisätietoa levitystavoista ja 
materiaalivaatimuksista saat 
tremco illbruckin teknisestä 
asiakasneuvonnasta.

Varastointi
Säilytä kuivassa tilassa (+5°C...+35°C).

Säilyvyys
12 kk, säilytettynä avaamattomissa 
pakkauksissa ohjeiden mukaan.

Työturvallisuus
Ennen käyttöä tutustu huolellisesti 
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

Tekninen neuvonta
tremco illbruck International tarjoaa 
apua tuotteiden valinnassa ja 
määrittelyssä. 
Tarkempia tietoja ja neuvoja on 
saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 
5499 4500.

Versio: 22/06/2017



FS703 
Palosilikoni

Takuu
tremco illbruck Internationalin tuotteet 
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten 
mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a)
tremco illbruck Internationalin kirjallisten 
ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco 
illbruck Internationalin suosittelemalla 
käyttöalalla, mutta joka osoittautuu 
vialliseksi korvataan veloituksetta.
tremco illbruck International varaa 
oikeuden muuttaa tuotetietoja 
ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö 
noudattaa jatkuvan kehityksen ja 
parantamisen periaatetta joten tässä 
mainittujen tuotteiden riittävyydelle 
tai toimivuudelle ei anneta mitään 
nimenomaista tai epäsuoraa takuuta 
eikä tremco illbruck vastaa mistään 
vahingoista tai fyysistä vammoista, 
joita esitteessä mainittujen tietojen 
soveltamista tai tuotteiden käytöstä voi 
seurata.

 Suoritustaso

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus Arvo

Palonkestävyys EN1366-4/13501-2 > 5h

Ilmanläpäisevyys EN1046 > 600 Pa

Shore A ISO 868 23

Kosketuskuiva 23°C, 50% RH 30-40 minuuttia

Kuivumisaika 23°C, 50% RH 1 - 2 mm/vrk

Vetolujuus ISO 8339 0.7 MPa

Viskositeetti Tiksotrooppinen

Käyttölämpötila -40°C - +150°C

Nullifire on tremco illbruckin tuotemerkki

CE-merkitty tuote. Lisätietoa 
suoritustasoista, katso erillinen 
suoritustasoilmoitus nettisivuiltamme.

tremco illbruck Oy 
Vanha Porvoontie 238 
01380 VANTAA
Puh. +358 9 5499 4500
www.tremco-illbruck.fi


