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Aplicare cu pistol: 28 kg/m3 approx. 

Aplicare manuala cu duza: 33 kg/m3 approx. 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a 
prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcţii, cu 
Ordonanţa Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi cu 
Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declară pe proprie răspundere 
că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului  Sika Boom®-400 Fire – spuma poliuretanica 
monocomponenta expandabila cu rezistenta inalta la foc   şi că acesta se poate utiliza conform 
instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului. 

Conformitatea este demonstrată având ca referinţă: 
Clasa de rezistenta la foc : EI240 

Standard la foc  : EN 1366-4 si EN 13501-2 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII EN ISO 9001/14001  
 
 
 INFORMATII DESPRE PRODUS 
 

Baza Chimica Poliuretan monocomponent 

Ambalaj Tub de 750 ml, 12 tuburi per cutie 

Culoare Roz 
 

Valabilitate Sika Boom®-400 Fire are o valabilitate de 12 luni de la data 
productiei, in ambalajul original, sigilat si nedeteriorat, si daca 
conditiile de depozitare sunt indeplinite. Tuburile deschise de Sika 
Boom®-400 Fire trebuie utilizate in intervalul a 4 saptamani. 

 

Conditii de depozitare Sika Boom®-400 Fire trebuie depozitat in pozitie verticala, in 
conditii uscate, protejat de lumina directa a soarelui si la 
temperaturi cuprinse intre +5 °C si +25 °C. 

 

Densitate 
 

Producător sau reprezentantul său autorizat 

Producator Reprezentant autorizat 

Compania Multinationala SIKA 
Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia 

Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830 

SC Sika Romania SRL 
Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov,Tel: 0268-

406212 

Codul de referinţă al 
produsului dat de 

producător 

 

             Cod 509788       Sika Boom®-400 Fire 
  



 

 
 

 
 

 
Sika Boom®-400 Fire este o spuma poliuretanica monocomponenta expandabila, care este aliniata 
la cele mai inalte clase de rezistenta la foc, EI240, fiind certificata conform standardului EN 1366-4. 
Recipientul spumei Sika BoomR-400 Fire permite aplicarea acesteia atat manual (cu ajutorul 
uneiduze), cat si cu pistol (cu ajutorul unui adaptor). 
Sika BoomR-400 Fire este recomandata atat pentru sigilarea rosturilor in pereti care necesita 
protectie la foc, cat si pentru sigilarea in jurul usilor si a ferestrelor rezistente la foc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul certificat constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre 
produsele livrate,  corespunzator scopului pentru care au fost produse si sunt conforme cu 
certificatele de inspectie/calitate emise de producator, cu fisa tehnica a produsului achizitionat si 
cu normativele tehnice in vigoare putand fi utilizate conform instructiunilor continute in acestea. 

Reprezentantul autorizat: SC SIKA ROMANIA SRL 
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