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PRODUKTDATABLAD

Sika® Backer Rod Fire
BUNNFYLLINGSLIST FOR BRANNHEMMENDE FUGER

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika Backer Rod Fire er en sirkulær, komprimerbar,
mineralullbasert bunnfyllingslist innpakket med  glass-
fibergarn.

BRUKSOMRÅDER
Sika Backer Rod Fire kan kun brukes av erfarne fagfolk.

Designet som en bunnfyllingslist for brannsikker 
fugeforsegling i horisontale og vertikale konstruk-
sjonsapplikasjoner

▪

Benyttes i kombinasjon med Sikaflex® PRO-3,▪
    SikaHyflex®-250 Fasade eller Sikaflex® AT
    Connection

PRODUKTEGENSKAPER
Enkel å legge▪
Tilpasser seg fugebredde og ujevnheter i fugen▪

GODKJENNELSER / STANDARDER
CE-merking og ytelseserklæring til europeisk teknisk 
vurdering ETA 17/0980 basert på EAD 350141-00-
1106:2017 – Brannstoppende og brannforseglede 
produkter, lineær fuge- og spaltetetning

▪

Brannmotstandsklassifisering EN 13501-2, Warring-
tonfire, rapport nr. 405212

▪

Reaksjon på brannklassifisering, EN 13501-1, Exova 
Warringtonfire, rapport nr. 391173

▪

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base Mineralfiberull pakket inn i glassfibergarn

Forpakning Diameter Rull lengde
12 mm 50 m
15 mm 50 m
20 mm 30 m
30 mm 30 m
40 mm 30 m
50 mm 25 m
60 mm 25 m

Se gjeldende prisliste for emballasjevariasjoner.

Utseende/farge Rund profil, leveres på rull.

Holdbarhet 72 måneder fra produksjonsdato

Lagringsforhold Produktet skal oppbevares i original, uåpnet og uskadet emballasje i tørre 
omgivelser ved temperaturer mellom -20 °C og +70 °C. Se alltid til emballa-
sjen.

Tetthet ~250 kg/m3 (EN 1602)
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Dimensjon Merk: Det må henvises til begrensninger angående dimensjoner og
konfigurasjon beskrevet i EN 13501-2 klassifiseringsrapporten og/eller
ETA 17/0980

Sika Backer Rod Fire må installeres med en minimum kompresjonsgrad 
på 15 %.

▪

Velg riktig diameter ved å bruke følgende tabell:▪
Fugebredde Diameter
7–10,2 mm 12 mm
9– 12,7 mm 15 mm
12–17 mm 20 mm
16–25,5 mm 30 mm
24–34 mm 40 mm
32–42,5 mm 50 mm
40–51 mm 60 mm

TEKNISK INFORMASJON

Brannmotstand A1 (EN 13501-1)

PRODUKTDATAGRUNNLAG
Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert 
på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på 
grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER
EN 13501-2 klassifiseringsrapport▪
ETA 17/0980▪
Sika Metodebeskrivelse: Sika Backer Rod Fire▪
Sika passiv brannvernhåndbok▪

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET
REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Sika Backer Rod Fire(02-REACH)

BRUKERVEILEDNING
ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Følg nøye installasjonsprosedyrene som definert i
metodebeskrivelser, bruksanvisninger og arbeids-
instruksjoner som alltid må tilpasses de faktiske
forholdene på stedet.
Viktig: Endene av tilstøtende fuger og på detaljerings-
steder som hjørner må være i tett kontakt med hver-
andre for å opprettholde maksimal brannmotstand.

Plasser den overdimensjonerte Sika Backer Rod Fire 
inn i fugen og skyv med et sløvt verktøy for å passe 
tett mot fugesidene i ønsket dybde.

1. 

Forsegl fugen med Sikaflex® PRO-3, SikaHyflex®-250 
Facade eller Sikaflex® AT Connection. Se individuelle 
produktdatablader.

2. 

LOKALE REGLER
Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra 
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON
Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene 
i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt 
i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-
falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) 
og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endrin-
ger i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i 
underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, 
ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre 
produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar 
ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det 
tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepte-
res i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-be-
tingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppda-
terte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdata-
blad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppda-
terte versjon finnes på Sika Norge AS’ internettsider: 
www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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