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FOGUTFORMNING
FireStop 1000 bör läggas med en tjocklek av halva 
fogbredden, dock min 8 mm på bägge sidor om drev-
ningen.  Max rekommenderad fogbredd är 20 mm.

TYPGODKÄNDA FOGAR
Element  Fogdjup     Brand  
   (mm)  klass

Betong/Trä  70  EI 90
Trä/Trä   120  EI 120
Betong/Betong  100  EI 120     
Betong/Stål  40  E 30
Stål/Stål  40  E 30
Betong/Alum.  50  E 30
Stål/Alum.  40  E 30
Alum./Alum.  50  E 30

Element Fogdim. (mm) Brand-
  djup  bredd klass
Gipsvägg/massivt tak 26 < 20 EI 60
Gipsvägg/massivt golv 26 < 20 EI 60
Gipsvägg/ massiv vägg 26 < 20 EI 60

Provad enl ISO 834 (SIS 02 48 20), PrEN 1366-4
 
TEKNISKA DATA
Installationstemperatur +5 °C till +40 °C
Arbetstemperatur -50 °C till +120 °C
Bearbetningstid 30 minuter
Härdtid 1 - 2 mm/dygn
Hårdhet - Shore A 15°
E-modul  0,37 N/mm2

Draghållfasthet 0,50 N/mm2

Förlängning till brott 250 %
Max fogrörelse 25 %
Ljudreduction 60 dB
Övermålningsbar Nej

FÄRG, FÖRPACKNING, LAGRING
FireStop 1000 levereras som standard i 310 ml patroner  
och 600 ml påsar i grå eller vit färg. 

Lagringstid för massan är 12 månader förvarad i obruten 
förpackning vid eller under 23 °C. Se bäst-före-datum 
på patronen. 

VARNING
Förvaras oåtkomligt för barn.  Undvik kontakt med hud 
eller ögon. Används enbart i väl ventilerade 
utrymmen.

TEKNISK SERVICE
Kontakta ESSVE Produkter AB för teknisk service eller 
annan assistans.  
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FireStop 1000

Provad och godkänd för
brandklass EI 60/EI 120

0400/95

Flexibel, brandklassad fogmassa

BESKRIVNING
FireStop 1000 är en högklassig, en-komponentig, 
kemiskt neutral och luktfri silikonelastomer i enlighet 
med Hus-Ama grupp 58, typ 583.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
FireStop 1000 är avsedd för brandklassad fogning 
mellan olika in- och utvändiga konstruktionselement, 
t ex expansions- och anslutningsfogar, fogar mellan 
vägg och golv eller vägg och dörr- och fönsteröppningar 
samt traditionella fasadfogar.

EGENSKAPER
- Mycket god vidhäftning
- Flexibel - tillåter stora fogrörelser 
- Enkel applikation
- Ljuddämpande
- Åldringsbeständig
- Värmebeständig
- Miljövänlig förpackning
- UV- och ozonbeständig
- Icke-korrosiv.

FireStop 1000 hindrar genomträngning av eld, rök, gas, 
vatten, damm och ljud.  Tack vare silikonens elasticitet 
erhålls en fl exibel fogning som tål kraftiga vibrationer 
och rörelser utan att deformeras, spricka eller lossna.  
Primer är i de fl esta fall inte nödvändig.

INGÅENDE MATERIAL
- FireStop 1000 silikonmassa
- Obrännbar stenull
- Bottningslist av polyeten i vissa fall.

INSTALLATION
Se omstående sida.



Rekommendationer för användning av våra produkter är baserade på tester och informationer vi anser vara korrekta. ESSVE Produkter AB ansvarar inte för 
resultat där produkterna används utom vår kontroll.  Specifi kationer kan ändras utan notis.

Installation av FireStop 1000

1 Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett och damm. Tvätta icke-porösa ytor såsom metall, glas etc 
med lämpligt lösningsmedel. Rengör porösa ytor såsom betong, tegel, murbruk etc mekaniskt, t ex med en 
stålborste eller liknande metod, avlägsna putsdammet.

2 Obehandlade stålytor behandlas med lämplig primer.

3 Dreva fogen med obrännbar stenull till föreskrivet djup.  Lämna ett utrymme om minst 8 mm tjocklek för  
fogmassan på bägge sidor om drevningen. Kombinera drevningen med en  bottningslist av polyetenskum 
i de fall stor fl exibilitet krävs. Lämna i så fall plats även för  denna.

4 Maskera längs fogens bägge sidor.

5 Applicera massan med hjälp av en patronspruta. Bearbeta (jämna ut) massan inom 30 minuter. Ta bort 
maskering så snart som möjligt. Ta bort ej önskvärd ohärdad massa med hjälp av lösningsmedel, 

 t ex kristallolja eller aceton.  Använd mekanisk rengöring för härdat material. 

Installationsanvisning för
FIRESTOP 1000
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Trä/Trä
-fogdjup 120 mm
med bottningslist

Betong/Trä
-fogdjup 70 mm
med bottningslist

Betong/Trä
-fogdjup 95 mm
med bottningslist

Betong/Betong
-fogdjup 100 mm

Betong/Stål
-fogdjup 40 mm

Stål/Aluminium
-fogdjup 40 mm

Stål/Stål
-fogdjup 40 mm
Aluminium/Aluminium
-fogdjup 50 mm
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Massivt tak/ gips-
vägg, lättvägg

Massivt golv/ gips-
vägg, lättvägg

Massiv vägg/
gipsvägg, lättvägg

1. Massiv byggnadsdel
2. FireStop 1000 (< 20x26 mm)
3. Lättvägg (gips etc.)
4. Regelavstyvning


