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TUOTETIETOESITE

SikaSeal®-632 Fire Putty+
Muovailtava palokatkokitti

TUOTEKUVAUS
SikaSeal®-632 Fire Putty+ on palonkestävä muovailta-
va tiivistyskitti, jota käytetään pieniin aukkoihin ja kaa-
peleiden ympärillä palo-osaston seinissä ja lattioissa.

KÄYTTÖ
Vahvistaa seinän tai lattian palonkestävyyden, jos sii-
nä on pieniä huoltoaukkoja, jotka sisältävät kaapelei-
ta tai eristettyjä ja eristämättömiä metalliputkia.

▪

Soveltuu pieniin aukkoihin luukkujen ja sovellusten 
ympärillä, joissa tiivisteaineita ei voida levittää vaa-
dittuun syvyyteen

▪

OMINAISUUDET / EDUT
Jopa neljän tunnin palonkesto▪
Helppokäyttöinen, käsin levitettävä▪
Palokittinauha on mitoitettu täyttämään käyttöalue. 
Muuta täyttöä ei tarvita.

▪

Testattu seinä- ja lattiatyypeille laajoilla variaatioilla▪

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT
CE Marking and Declaration of Performance to Euro-
pean Technical Assessment ETA 21/1029, based on 
EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire 
sealing products, penetration seals

▪

Fire Resistance EN 13501-2, UL-EU, Certificate No.UL-
EU-01218-CPR

▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Silikonipohjainen kitti

Pakkaus Pakkauskoot voimassa olevan hinnaston mukaan

Olomuoto / Väri Punainen nauha

Käyttöikä Kuusi vuotta valmistuspäivästä

Varastointiolosuhteet Tuote tulee säilyttää alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumatto-
massa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +25 °C lämpötiloissa. Kat-
so aina pakkauksesta.

Mitat SikaSeal®-632 Fire Putty+ nauhan pituus:
Pituus ~200 mm
Halkaisija ~15 mm
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TEKNINEN TIETO

Palonkesto Katso "Hyväksynnät / Sertifikaatit" tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palve-
luun saadaksesi lisätietoja.

Käytönaikainen lämpötila -20 °C min. / +70 °C maks.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Sika Application Manual: SikaSeal®-632 Fire Putty+▪
Esite: Sika Fire Protection Solutions▪
Internet: Sika palokatkovalitsin▪

TÄRKEÄT NÄKÖKOHDAT
SikaSeal®-632 Fire Putty+ saa käyttää vain sovelluk-
siin ja yhdessä tuotteiden kanssa, joille se on testat-
tu.

▪

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 
3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joi-
den on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa 
tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Sa-
man asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvalli-
suustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saatta-
miseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista 
käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja 
ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote 
ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan 
kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa 
lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia ainei-
ta) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET
ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, ehjä ja tasainen, öljy-
tön, rasvaton, pölytön ja irtonaisia tai murenevia par-
tikkeleita.

KÄYTTÖMENETELMÄT / VÄLINEET

Ota referenssi voimassaolevasta Sika Application Ma-
nual -oppaasta tai ota yhteyttä Sikan tekniseen palve-
luun saadaksesi lisätietoja.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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