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 DEN BRAVEN PYROPOL 
SILIKON FIRE 

4.78 

 

SILIKON OGNIOCHRONNY 
 

Produkt Jednoskładnikowy, nisko modułowy silikonowy kit uszczelniający  
do trwale elastycznych uszczelnień połączeń pomiędzy materiałami 
budowlanymi a elementami wykończeniowymi  

 
Właściwości - tworzy trwale elastyczną i szczelną fugę 

- neutralny system utwardzania (nie powoduje korozji) 
- odporny na wodę i czynniki atmosferyczne 
- bardzo dobrze przyczepny do podłoży gładkich 
- wygodny w formowaniu i wygładzaniu  
- prawie bezwonny 
- nie ścieka 
- wbudowany w szczelinę, pod wpływem ognia i wysokiej 

temperatury lekko powiększa swoją objętość, szczelniej 
wypełniając przestrzeń pomiędzy uszczelnianymi materiałami 
budowlanymi czy elementami wykończeniowymi 

 
Zastosowania - trwale elastyczne uszczelnianie połączeń pomiędzy materiałami 

budowlanymi a elementami wykończeniowymi w połączeniu  
ze stalą, metalami, ceramiką, drewnem, szkłem, betonem, 
tynkiem, płytą g-k 

- szklenie okien w ramach drewnianych 
- uszczelnianie witryn, lad, gablot, kasetonów 
- narożnikowe fugowanie płytek ceramicznych, płytek cokołowych 
- uszczelnianie połączeń materiałów wykończeniowych w łodziach, 

samochodach, przyczepach campingowych 
 

Zgodnie z aprobatą AT-15-7849/2009 
- uszczelnianie wewnątrz budynków nieruchomych szczelin 

pionowych w przegrodach budowlanych (pomiędzy 
powierzchniami z cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej,  
płyt g-k, betonu, betonu komórkowego) 

- pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków 
zostały sklasyfikowane wg normy PN-EN 13501-2:2008  
w klasie odporności ogniowej od EI 120 do EI 240 (zgodnie  
ze szczegółowymi rozwiązaniami opisanymi w aprobacie),  
przy czym szerokość uszczelnianej szczeliny (13 do 40 mm) 
zależy od rodzaju wypełnienia szczeliny oraz grubości ściany  
w danej klasie odporności ogniowej (przestrzeń pomiędzy 
elementami powinna być wypełniona wełną mineralną o gęstości 
nie mniejszej niż 160 kg/m³, pianką poliuretanową Purfoam Fire 
B1 DBS-9802 PUR / Gunfoam Fire B1 DBS-9802 NBS bądź 
sznurem dylatacyjnym Φ 15 lub Φ 40 i zamknięta po obu 
stronach przegrody warstwą z kitu silikonowego PYROPOL 
SILIKON FIRE) 

 

Kolor biały 
Inne kolory na zamówienie. 
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Opakowania 310 ml – plastikowy kartusz  
600 ml – rękaw z folii aluminiowej (na zamówienie) 

 

Okres trwałości 12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze 
od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C. 

 

DANE TECHNICZNE  
 

Baza silikon neutralny (system utwardzania typu alcoxy) 
Szybkość wyciskania 200 g/min (3 mm / 6,3 bar) 

Ciężar właściwy 1,4 g/ml  
Ściekanie wg normy ISO 7390: < 2 mm 

Czas utwardzania 1 mm dziennie (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) 
Czas obróbki 25 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) 

Czas  pełnego utwardzenia 48-96 h (w zależności od przekroju spoiny, temperatury i wilgotności) 
Dopuszczalne odkształcenia 

spoiny 
± 25%  

Klasa reakcji na ogień B-s1, d0 wg PN-EN13501-1 
B1 wg DIN 4102-1 

Twardość Shore A wg normy DIN 53505: 24° 
Odporność termiczna  

po utwardzeniu 
od –40°C do +120°C 

Moduł 100% wg normy DIN 53504: 0,4 MPa (N/mm²)  
Maksymalna wytrzymałość  

przy zerwaniu 
wg normy DIN 53504: 1,80 MPa (N/mm²) 

Maksymalne wydłużenie  
przy zerwaniu 

wg normy DIN 53504: 700%  

Możliwość naprawy tym samym materiałem 
Możliwość malowania nie 

 

PODŁOŻA 
 

Rodzaje powierzchni szkło (w tym szkło laminowane), powierzchnie szkliwione, 
emaliowane, glazurowane jak ceramika sanitarna, glazura, terakota, 
gres, stal emaliowana, aluminium i inne metale, nieplastyfikowane 
tworzywa jak poliwęglany (Lexan, Makrolon), poliakryle (Perspex, 
Plexiglass), poliester, polistyren, nieplastyfikowane PCW, beton, 
lakierowane drewno i ceramika budowlana 
 

W wypadku łączenia z nietypowymi tworzywami sztucznymi  
lub tworzywami nieznanego typu przeprowadzić najpierw test 
przyczepności w mało widocznym miejscu.  

 
Przygotowanie Usunąć z podłoża tłuszcze, brud i inne zabrudzenia.  

W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. 
 

Stan podłoża Powierzchnia czysta, sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, 
wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń 

 

ROZMIARY SPOIN 
 
Minimalna szerokość 4 mm 
 
Maksymalna szerokość 40 mm 
 
Maksymalna głębokość 14 mm 
 
Zalecane proporcje Szerokość w mm: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-40  
 Głębokość w mm:   6      8        10      12      14 
 W celu uzyskania żądanej głębokości spoiny i nie dopuszczenia  
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do trzy punktowego styku, stosować profile dylatacyjne. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

Narzędzia Pistolety ręczne lub pneumatyczne 

 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +40°C 

 

Zalecenia Zdjąć nosek, naciąć wierzchołek kartusza, ponownie nałożyć nosek  
i naciąć go pod kątem na szerokość odpowiadającą wielkości spoiny. 
Fugę wygładzić szpachelką maczaną w wodzie z niewielką domieszką 
mydła w ciągu 25 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem 
pomocniczym jest Den Braven Finisher - profesjonalny środek  
do wygładzania fug na mokro. Fuga powinna mieć kształt pozwalający 
na swobodne ściekanie wody.  

 

Czyszczenie Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć 
specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie  
do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, 
benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia 
rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. 

 
Ograniczenia Nie stosować do połączeń z teflonem, PP, PE, materiałami  

z domieszką wosku i materiałami bitumicznymi. Nie stosować  
w miejscach narażonych na ciągłe zanurzenie w wodzie. Nie stosować 
do akwariów (w tym celu zastosować Den Braven Montagefix – AQ). 

 

Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 4.78 
UWAGA: Chronić przed dziećmi. 

 
ATESTY 

 
 

Odpowiada normie 

Państwowy Zakład Higieny 
Aprobata techniczna 7849/09 
 

PN-EN 13501-1:2004 (klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień)  
- B-s1, d0 (klasyfikacja dotyczy następujących granicznych wymiarów 
szczeliny: szer. do 40 mm, głęb. do 12 mm, całkowita dług. do 4 m, 
powierzchnia maksymalna 1,5 m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub wad konstrukcyjnych. 
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