
  Monteringsanvisning 

Silca 260MC 

Brannvegg1 



Silca 260MC Brannvegg1 for innebygging av peiser og brannmur 

Silca 260MC brukes som brannmur i henhold til Norske byggeforeskrifter og for innebygging 

av ildsteder.  SINTEF NBL har godkjent Silca 260MC, med en tykkelse på 50mm, som 

alternativ til tradisjonell brannvegg og har samme evne i henhold til Norsk lovgivning. 

Silca 260MC er asbestfrie høy temperaturs isoleringsplater laget av kalsiumsilikat. 

Brannvegg1 er enkel å montere, uten behov for spesialverktøy. En sag for å skjære/tilpasse 

og en drill for å skru platene. 2 ganger hel sparkling med flise lim og tilslutt males veggen 

med vannbasert maling.  

Produktet i 50mm har samme evne som brannmur laget i betong / teglstein. 

Størrelser 

Bearbeidet størrelse er 2400 x 1200 x 50mm, 

tilpasset norsk norm på plater.  

Det kan brukes 30mm plater for gasspeis. 

Tetthet er 260 kg/m3. 

Montering 

Bruk en håndsag eller elektrisk sag for å tilpasse størrelsen. Det anbefales at kapping 

utføres ute grunnet støv som blir frigjort. Bruk gjerne elektrisk sag som er tilkoblet støvsuger.  

Brannvegg1 monteres ved bruk av treskruer med forsenket hode. Gjengene bør være grove 

og skruen bør ikke være helgjenget.  

Brannvegg1 kan limes sammen med SILCACON lim, en mørtelbasert masse som tilsettes 
vann og herdes på 24 timer 

Bruk helst en hel plate i front for å unngå sprekkdannelser i ettertid.  

Se ildsted produsentens krav til størrelse på brannmur for ditt ildsted. 



Overflatebehandling 

Brannvegg1 kan hel sparkles med flise lim, pusses, sparkles en gang til og deretter pusses 

en siste gang. 

Alternativt kan en spraye, rulle eller pensle SILACON primer først. SILACON primer er 

løsemiddelfri primer. 

Avhengig Ved større overflater; sparkling, glassfibernett, sparkling og pussing. 

av ønsket overflate, kan filsing anvendes tilslutt.     

Avsluttes med vannbasert interiørmaling. 



Det kan monteres fliser og lignende på Brannvegg1. Vekten av det som limes på må hvile på 

gulvet. 

Se ildsted produsentens krav til avstand til brennbart materiale om det ønsket brukt i 

nærheten av ildstedet.   






