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Sili FR 1200° 

Algemeen 

Sili FR 1200° is een pastavormig product dat door droging uithardt tot een niet elastische dichting die bestand is 

tegen hoge temperaturen. 

Toepassingen 

Sili FR 1200° is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen in kachels, open haarden en ovens. Sili FR 1200° 

is een verhardend, niet elastisch product geschikt voor toepassingen waar geen beweging optreedt. 

Eigenschappen 

• Bestand tegen hoge temperaturen tot 1200°C 

• Lijmen en voegen van vuurvaste stenen 

Verwerkingsvoorschriften 

Aanbrengtemperatuur : + 5 °C tot + 40 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, 

droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met cleaner. Bijzonder poreuze 

ondergronden dienen licht bevochtigd te worden. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar 

met Afstrijkmiddel. 

Bij de eerste blootstelling aan hoge temperaturen wordt geadviseerd om de temperatuur geleidelijk op te voeren. 

Eventueel nog aanwezig vocht in de Sili FR 1200° kan tot blaasvorming leiden. 

Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Zwart SILKISILFR8007 5407008130527 12 st/doos 310ml 

Houdbaarheid 

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5 °C en + 25 °C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits 

bewaard op een droge plaats. 

Veiligheidsvoorschriften 

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn 

beschikbaar op aanvraag.  
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Technische gegevens 

 Eenheid Waarde Norm 

Aard van de kit  Sodium silicate  

Applicatie temperatuur °C + 5 tot + 40  

Dichtheid g/ml 2.0  

Uithardingstijd dag 1 - 4  

Vorstbestendgheid gedurende 
transport 

°C Tot - 15  

Temperatuur bestendigheid °C + 1200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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