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Erstatter: 2012-08-17 Dato: 2012-11-13 

Casco FireBoard    6804 
& 6805 

 

 

 Klassifisert I alle typer konstruksjoner og gjennomføringer 

 Enkel montering 

 Fester til de fleste overflater som betong, leca, tegl, stål, 
gips, tre, PVC, glass og de fleste tette overflater uten bruk av 
primer 

 Svært tidsbesparende 

 Permanent fleksibel 

 Tar opp bevegelse ved brann og mindre bevegelse i 
konstruksjonen 

 Malt flate tåler vann og kulde 

 places with high humidity. 

 

 

Brannhemmende plate for lukking av åpninger og 
utsparinger i vegger og dekker ved gjennomføring av 
tekniske installasjoner som f.eks. kabler, rør og 
ventilasjonskanaler. Platen har en steinullkjerne 
med høy tetthet, påført brannhemmende maling. Fås 
i to utførelser: malt på en eller begge sider, alt etter 
ønske om brannmotstand.  
Svært tidsbesparende metode sammenlignet med 
f.eks. tradisjonell igjenmuring. Benyttes sammen 
med FireAcrylic for tetting rundt gjennomføringer og 
til- støtende veggfelt. 

TEKNISK DATA 
 
Produkttype: Sprøytemalt plate med 

steinullkjerne 
  6804 FireBoard SS  

– malt en side 
6805 FireBoard DS  
– malt to sider 

Farge:  Hvit overflate, grønn kjerne 
Dimensjon:  50 x 600 x 1200 mm 
Emballasje:  3 stk pr pakke  
Skinndannelse:  Maks 25 min (fugemasse) 
Klebefri:  Maks 75 min (fugemasse) 
Herdetid: 3-5 døgn, avhengig av dybde, 

bredde, temperatur og 
luftfuktighet (fugemasse) 

Flammepunkt: Ingen, ubrennbar klasse 
In1/Ut1 

Varmeisolasjon: À90/90 = 0,035 W/mK (EN 
13162) 

Arbeidstemp.:  +5o C - +50 oC 
Temp. best:  -30 oC - + 80 oC 
Oppbevaring: Kan lagres over lengre tid 

mellom +5 oC - +30 oC 
 
 
 
 
 
 
 

GENERELT 
 
Casco FireBoard er en brannhemmende plate for lukking av 
åpninger og utsparinger i vegger og dekker ved gjennomføring 
av tekniske installasjoner som f.eks. kabler, rør og 
ventilasjonskanaler.  Platen har en steinullkjerne med høy 
tetthet, påført brannhemmende maling.  
 
Fåes i to utførelser: malt på en eller begge sider, alt etter 
ønske om brannmotstand.  Svært tidsbesparende metode 
sammenlignet med f.eks. tradisjonell igjenmuring.  
 
Benyttes sammen med FireAcrylic for tetting rundt 
gjennomføringer og tilstøtende veggfelt 
 
 
Testet brannmotstand oppnås etter 1 mnd herdetid på 
fugemassen 
 
SE MONTERINGSANVISNING FOR UTFYLLENDE INFORMASJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sid. 2/3 

 
 
 
 
 
 
Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 
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EGENSKAPER 
 
Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer 
Fester til de fleste overflater som f eks betong, leca, stål, 
tegl, tre, gips, PVC og glass uten bruk av primer . God vedheft 
mot de fleste ikke porøse materialer. 
 
Permanent fleksibel og tar opp bevegelse i konstruksjon og 
ved brann. Enkel montering og tidsbesparende ved 
ettermontering av tekniske gjennomføringer. 
Kan benyttes i sjaktvegger med gips på en side.  
Kan benyttes i gipsvegger uten å bruke ramme rundt 
utsparingen. 
Platen er halogenfri og tilsatt soppdreper 
 
 
PÅFØRING VED BRUK AV FUGEMASSE 
 
Skjær av plastspissen i 45o vinkel, noe smalere enn fugens 
bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt 
egent fugepistol ved påføring. Jevn fugen med en fuktet 
fugepinne.  
 
 
BEGRENSNING 
 
Bør ikke benyttes i konstant fuktige omgivelser eller i fuger 
med store bevegelser. Bør ikke benyttes i kontakt med 
bitumenbaserte produkter. 
 
Metallrør kan kreve rustbeskyttelse ved bruk av maling, 
fugemasser etc. Se materialleverandørens anvisninger  
 
 
HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Ingen 
Helsefare: Ingen. 
 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon. 
 

 
 
RENGJØRING 
 
Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden 
fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy 
rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før 
det har herdet. Herdet fugemasse fjernes mekanisk. 
 
SUPPLERENDE PRODUKTER 
 
6801 / 6802 Casco FireAcrylic 
 
 
SINTEF PRODUKTDOKUMENTASJON 
 
Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i standard 
konstruksjonsdetaljer for Casco FireBoard, tilhørende 
produktdokumentasjon SINTEF 030-0290   
 
 
EMISJONSDATA 
 

Stoff  
Emisjon 4 

uker 
Emisjon 26 uker  

TVOC 0,36 <0,36 

H2CO 0 0 

NH3 0,30 <0,30 

Kreft-IARC kat. 1 0 0 

AllergiCLIMPAQ 0 0 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 

 

 

 

 

Sertifisert iht.: 

 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71  
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.com 

 

 

 

LAB VERDIER AKUSTISKE DATA 
 
 

Fugedybde Lydklasse 

1 x 60 mm Casco FireBoard 35 db 

2 x 50 mm Casco FireBoard 37 db 

2 x 60 mm Casco FireBoard 41 db 

1 x 60 mm med 100 mm skum påført 1) 43 db 

2 x 50 mm med 100 mm skum påført 2) 47 db 

             
1) Casco FireFoam – Total tykkelse på tetting blir 160 

mm 
2) Casco FireFoam – Total tykkelse på tetting blir 200 

med mer 
 

 

 

 


