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Sika® Palopohjanauha

Sika® Palopohjanauha 
Pohjanauha palonkestoa vaativiin saumoihin 

Tuotekuvaus 
Sika® Palopohjanauha on joustava, mineraalivillapohjainen, lasikuitulankaan 
kääritty täytemateriaali vaaka- ja pystysuuntaisten rakenteiden tiivistettyihin, 
palonkestäviin saumoihin. 

Ominaisuudet / Edut ■ Helppo asentaa. 
■ Mukautuu saumojen epätasaisuuksiin. 
■ Vettä hylkivää. 
■ Testattu EN 1366-4 -standardin mukaisesti yhdessä SikaHyflex®-250 Facade -
massan kanssa. 

Tuotetiedot  

Värit Vihreänkeltainen 

Muoto Rullina toimitettu pyöreä profiili 

Pakkaus Laatikko, jossa yksi 20 metrin rulla 

Varastointi  

Varastointi / Säilyvyys Säilyy 36 kuukautta valmistuspäivästä, jos varastoidaan vahingoittumattomissa 
avaamattomissa alkuperäisissä pakkauksissa kuivissa olosuhteissa ja suoralta 
auringonvalolta suojattuna. 

Tekniset tiedot  

Koostumus Lasikuitulankaan kääritty mineraalivillakuitu 

Tiheys noin 250 kg/m3                                                                                            (EN 1602) 

Paloluokka  A1                                                                                                           (EN 13501-1)

Mitoitus Katso sauman mitoitusta koskevat tiedot EN 1366-4 -standardin mukaisesta 
arviointiraportista. 
Sika® Palopohjanauha -tuotteen oikea halkaisija on määritettävä seuraavan 
taulukon mukaisesti: 

 

Sauman leveys 
Halkaisija 
Sika® Palopohjanauha 

10–12 mm 15 mm 
12–15 mm 20 mm 
15–25 mm 30 mm 
25–35 mm 40 mm 
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Työstömenetelmät / 
Työvälineet 

Sika® Palopohjanauha työnnetään saumaan tylpällä työkalulla (katso alla oleva 
kuva). Kahden Sika® Palopohjanauhan -täytepalan välin ja kulmien tiiviys on 
varmistettava, jotta saadaan aikaan mahdollisimman hyvä palonkestävyys. Kun 
Sika® Palopohjanauha on paikallaan, sen ulkopuolelle jäävä osa saumasta on 
tiivistettävä SikaHyflex®-250 Facade -saumamassalla. Katso sauman mitoitusta 
koskevat tiedot EN 1366-4 -standardin mukaisesta arviointiraportista. 

 

 

 

Huomioitavaa / 
Rajoitukset 

Sika® Palopohjanauha -saumanauhaa saa käyttää vain yhdessä SikaHyflex®-250 
Facade -saumamassan kanssa. EN 13664 -standardin mukaisessa 
arviointiraportissa kuvattuja mitoituksen ja rakenteen rajoituksia on noudatettava. 
Sika® Palopohjanauha -saumanauha on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. 

Muita saatavilla olevia 
dokumentteja 

 EN 13501-2 –luokitusraportti (koskee tuotteen käyttöä yhdessä SikaHyflex®-
250 Facade -saumamassan kanssa) 

 Sika Fire Protection Solutions -esite (Sika-palonestoratkaisut). 

Huom. Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin.  
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, 
jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa. 

Terveys ja 
turvallisuus 

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Käyttäjän vastuu Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja 
loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen 
tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, 
käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.   
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä 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 aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.  Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten 
oikeudet on huomioitava.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. 
tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka 
toimitamme pyydettäessä. 
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 Oy Sika Finland Ab 

Koskelontie 23 C 
PL 49 
02921 Espoo 

 
Puhelin +358 9 511 431 
Telefax +358 9 511 433 00 
www.sika.fi 

Sika Palopohjanauha

SikaHyflex-250 Facade


