
Silicon ignifug 
cu întărire neutră 

Rezumat al beneficiilor cheie 

• Poate asigura o rezistenţă la 

foc a îmbinării de până la 4 ore, 

testată în conformitate cu EN 

1366-4 

• CE Marca ETAG 026 şi 

Clasificarea 13501:2 

• Potrivit pentru spaţiile goale cu 
lăţimea de până la 50 mm 

• Durata de viaţă estimată este 

de 10 ani (ETAG 026) 

• Acreditare de către terţ certificat 

• Permeabilitate aer 600Pa EN1026 

• Raport etanşare la 2:1 

• Etanşeizant siliconic cu întărire 

neutră 

 

 

Informaţii despre produs  

Descriere 

FS703 este un etanşeizant siliconic 

monocomponent pe bază de alcoxili, ignifug, 

elastomeric, cu întărire neutră. Asigură până 

la 4 ore de protecţie la foc în spaţiile goale 

de la interiorul şi exteriorul clădirilor şi în 

îmbinările de dilataţie. 

Utilizare/Scop 

Îmbinări dintre pereţii despărţitori şi pardoseli, 

spaţii goale între cadre şi structuri, la îmbinarea 

dintre materiale diferite. 

SUBSTRATURI 

• Zidărie pe zidărie 

• Zidărie pe lemn 

• Zidărie pe oţel 

Culori 
alb & gri 

Ambalaj 
cartuşuri de 310 ml (12 per bax) 

salam 600 ml (12 per bax) 

GHID DE UTILIZARE Unelte 

• Cartuş standard/pistol pentru silicon 

• Cuţit de pictură sau spatulă 

Pregătire 

• Curăţaţi toate suprafeţele de particule 

libere, umezeală, uleiuri, grăsimi şi materiale 

corozive 

• Şmirgheluiţi suprafeţele vopsite sau cele 

lucioase 

• Verificaţi ca specificaţiile să corespundă 

dilatării, rezistenţei la foc şi dimensiunii spaţiului 

liber 

Instalarea 

• Introduceţi material de umplutură, 

dimensionat la lăţimea îmbinării pentru a asigura 

stabilitate şi o adâncime corectă a etanşării 

(minim 6 mm) - Pentru etanşări duble: Utilizaţi 

snurul din PE pentru umplerea rosturilor (fund 

de rost)  

• Tăiaţi aplicatorul cartuşului la dimensiunea 

necesară 

• Aplicaţi produsul cu pistolul la adâncimea 

necesară 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prelucraţi imediat pentru a asigura un finisaj 

neted cu ajutorul unui cuţit de pictură umed sau 

cu o spatulă 

Acoperire 

• Pentru a determina cantitatea necesară de 
etanşeizant, calculaţi după următoarea formulă: 

 

 

Pentru mai multe instrucţiuni privind metodele 

de aplicare şi cerinţele de material, vă rugăm 

contactaţi Departamentul de Asistenţă Tehnică 

al illbruck. 

Curăţare 

Îndepărtaţi imediat produsul în exces din 

lateralele îmbinării (utilizaţi bandă adezivă de 

hârtie pentru a proteja suprafeț ele, dacă 

este cazul). Produsul întărit poate fi 

îndepărtat doar prin abraziune. 

Întreţinere 

Nu sunt necesare operaţii de întreţinere după 

instalare. Se recomandă verificări de rutină 

pentru a asigura că nu există deteriorări ale 

sistemului. 

Depozitare 

A se depozita în condiţii uscate, la o 

temperatură cuprinsă între +5°C şi +30°C. 

Durata de depozitare 

12 luni atunci când se depozitează în 

recipientele originale nedesfăcute. 

Măsuri de siguranţă şi sănătate 

Înainte de utilizare trebuie citită şi înţeleasă Fişa 

cu date de securitate a produsului. 

 

Garanţie 

Produsele tremco illbruck sunt produse cu 

respectarea unor standarde de calitate rigide.  

CI/SfB  
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CAW P10  

Uniclass JP1G:L68114 Această fişă trebuie să fie citită şi 

înţeleasă înainte de utilizarea 

produsului. 



 
 
Silicon ignifug cu întărire neutră

 

Informaţii tehnice 

 

Date privind performanţa  
 

Asistenţă tehnică: TEMAD deţine o echipă de Reprezentanţi experimentaţi care oferă consultanţă în 

selectarea şi recomandarea produselor. 
Garanţie: produsele tremco illbruck sunt produse cu respectarea unor standarde de calitate rigide.  

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru informaţiile furnizate în această broşură, cu toate că sunt 
publicate cu bună credinţă şi considerate a fi corecte. 
tremco illbruck Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produsului fără notificare prealabilă, în 
conformitate cu Politica societăţii privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea continue. 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în 
vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne 
putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea 
produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de 
folosirea produselor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SC TEMAD CO SRL, Şos. Cristianului, nr. 12, Braşov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, 

www.temad.ro 
 

Proprietate Metodă testare Rezultat 

Compoziţie  Silicon neutru 

Rezistenţă la foc 

Durată de rezistenţă la foc EN 1366-4, Clasificare 135G1-2 integritate de până la 5 ore 

Permeabilitate aer EN1G46 Etanş până la 600 Pa 

Adâncimea necesară de aplicare Lăţime spaţiu gol - până la 50 mm lăţime 50 % 

Proprietăţi (Valori tipice) 

Durată de viaţă estimată ETAG G26 10 ani 

Greutate specifică  1,39 

Duritate Shore A ISO 868 23 

Uscat la atingere la 23°C, 5G% RH 30-40 minute 

Timp întărire la 23°C, 5G% RH 1 - 2 mm/zi 

Rezistenţă la întindere ISO 8339 0,7 MPa 

Vâscozitate  Tixotropicã 

Interval de temperatură de funcţionare  de la -40°C la +150°C 

Performanţe privind comportamentul la incendiu EN1366-4, Clasificare 13501 2:2007 + A1: 2009, ETAG-026, Clase 

de rezistenţă la foc: Sunt utilizate următoarele clase de rezistenţă la foc: E _ etanşeitate - capacitatea de a izola 

gazele şi fumul, I _ izolare termică la foc -  capacitatea de a preveni răspândirea căldurii, BCA_ Beton celular 

autoclavizat, H _ Orizontal, V _ Vertical, W _ lăţimi, X _ nu este testată dilatare specifică, F _ Tip despicare - Câmp. 
Etanşeiza
nt 

Adâncime 

Material 

umplutură 

Substrat Etanşare 

Orientare 

Clasificare 

ÎMBINĂRI PARDOSEALĂ 

FS703 Etanşeizant siliconic, etanşare îmbinări liniare în pardoseli rigide - grosime 150 mm 
(min.) 

Raport 2:1  

2 = Lăţime  

1=Adâncime 

Baton 

umplutură PE 

BCA-Oţel Supraf. 

neexpusă 
E180 EI45- H - X - F - W 12-30 E120 

EI30- H - X - F - W 31-50 

BCA-BCA E180 EI45- H - X - F - W 12-30 E240 

EI90- H - X - F - W 31-50 

ÎMBINĂRI PEREŢI 

FS703 Etanşeizant siliconic, etanşare îmbinări liniare la pereţi - grosime 150 mm (min.) 

Raport 2:1 

2 = Lăţime 

1=Adâncime 

Baton 

umplutură  PE 

BCA-Oţel Ambele 
suprafeţe 

E240 EI60 - T - X - F - W 12-29 E240 

EI90 - T - X - F - W 30-50 

BCA-BCA EI240 - V - X - F - W 12-50 EI240 - T - 

X - F - W 12-30 

ÎMBINĂRI LEMN 

FS703 Etanşeizant siliconic, etanşare îmbinări liniare la pereţi - grosime 150 mm (min.) 

Raport 2:1  

2 = Lăţime  

1=Adâncime 

Baton 

umplutură  PE 

BCA 

Lemn moale 

Ambele 
suprafeţe 

EI120 - V - X - F - W 12-30 

BCA- 

Lemn tare 

EI120 - V - X - F - W 12-30 
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