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Regulace stavebních výrobků (EU) 305 2011 

Prohlášení o vlastnostech 
Číslo.: PS-14010  

1.           Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Protecta FR Acrylic 
2.  Typ, šarže anebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, 
jak se požaduje dle článku článku 11 ods.4:

Číslo šarže uvedené na štítku 

2.1 Protecta FR Acrylic se dodává v 310ml náplních (tuba), 380ml náplních (tuba) a 600ml ve fólii. 

2.2  V souladu s článkem 11 odst. 4 mají všechny výrobky uveden kód produktu, datum výroby a všechny 
výrobní procesy, které lze dohledat prostřednictvím kontroly výroby ve výrobním závodě společnosti 
Polyseam (FPC) uložených v technické dokumentaci k produktu. 

3.     Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmonizovanou 
technickou specifikací podle předpokladů výrobce a v souladu s platným evropským hodnotícím 
dokumentem (dále jen EAD): EAD 350454-00-1104 (pěnové těsnění) a EAD 350141-00-1106 (lineární 
těsnění spojů)

3.1 Záměrem použití systému Protecta FR Acrylic je obnovení požární odolnosti mezer a spár v 
konstrukcích flexibilních stěn a pevných stěn a mezi nimi, včetně dřevěných dveří / oken, hliníkových / 
ocelových rámů a podkladů. Mezery a spáry v tuhých podlahových konstrukcích a mezi nimi. Účelem 
použití je obnovit protipožární odolnost flexibilních stěnových konstrukcí, pevných stěnových konstrukcí a 
pevných podlahových konstrukcí, kde jsou přechody různých kovových trubek s hořlavou izolací a bez ní, 
plastových trubek a elektrických kabelů. 

3.2 Konkrétní konstrukční prvky, ve kterých je možné systém Protecta FR Acrylic použít na 
zabezpečení mezery příp. škáry anebo spoje anebo těsnění přechodu jsou: 

Flexibilní stěny: stěna musí mít minimální tloušťku 75 mm a musí sestávat z ocelových nosníků 
obložených na obou stranách minimálně 1 vrstvou desek tloušťky 12,5 mm*. 

Pevné stěny: stěna musí mít minimální tloušťku 75mm a musí sestávat z betonu, pórobetonu nebo 
zdiva s minimální hustotou 650 kg/m3*. 

Pevné podlahy: podlaha musí mít minimální tloušťku 150 mm a musí obsahovat pórobeton anebo beton 
s minimální hustotou 650kg/m3. 

Nosná konstrukce se musí klasifikovat podle EN 13501-2 na požadovanou dobu požární odolnosti. 
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*minimální tloušťka stěny závisí na schválení specifikovaných v ETA 13/0879 a ETA 18/0904 v příloze A.

3.3 Systém Protecta FR Acrylic lze použít k zajištění penetračního těsnění se specifickými izolovanými 
kovovými trubkami, neizolovanými kovovými trubkami, plastovými trubkami a se specifickými 
elektrickými kabely, jednoduchými nebo ve svazku a může se také použít k zajištění lineárního spoje 
nebo těsnění mezer se specifickými podpůrnými konstrukcemi a podklady (podrobnosti viz ETA 13/0879 
a ETA 18/0904 v příloze A). 

Maximální povolená šířka spáry / mezery pro systém Protecta FR Acrylic je 100 mm. 

Maximální schopnost pohybu systému Protecta FR Acrylic je ≤ 12,5 % 

Trubky musí být podepřeny ve vzdálenosti maximálně 350 mm od obou stran stěnové konstrukce a od 
horní strany podlahové konstrukce. 

3.4 Ustanovení uvedená v tomto prohlášení o vlastnostech se zakládají na předpokládané době 
životnosti Protecta FR Acrylic 10 let, ovšem za předpokladu, že podmínky stanovené v pokynech a 
technickém listu výrobce pro balení/přepravu/skladování/instalaci/použití/opravy splnili předpokládanou 
životnost produktu Protecta FR acrylic ve vnitřních podmínkách bez vystavení UV záření nebo vlhkosti 30 
let. Údaje o době životnosti nelze vykládat jako záruku poskytnutou výrobcem, ale je třeba je považovat 
pouze za prostředek pro výběr správných výrobků ve vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené době 
životnosti díl. 

3.5 Typ Z2: Určený na použití ve vnitřních podmínkách s vlhkostí nižší než 85 % relativní vlhkosti, s 
výjimkou teplot pod 0 °C, bez vystavení dešti nebo UV záření. 

4.  Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa 
výrobce podle článku 11 ods. 5:

Polyseam Ltd. 
15 St Andrews Road 

Huddersfield 
West Yorkshire 

HD1 6SB 
United Kingdom 

5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly 
uvedené v článku 12 ods. 2:

Nepoužitelné 

6.  Systém nebo systémy posuzování a ověřování konzistentnosti parametrů stavebního výrobku 
stanovené v příloze V:

AVCP-System 1 

7.  V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma:

Nepoužitelné 



(8) 26.11.2019 Strana 3 ze 4

8.    V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 
evropské technické posouzení:

Toto prohlášení o vlastnostech bylo vypracováno v souladu s pokyny stanovenými v EAD 
350141-00-1106, lineární těsnění spojů a EAD 350454-00-1104 pěnové těsnění.

ETA 13/0879 vydaná 08/11/2019 a ETA 18/0904* vydaná 20/05/2019, kterou připravila společnost UL 
International (UK) Ltd notifikovaná osoba 0843 Osvědčení EC o shodě 0843-CPD-0139.
* ETA 18/0904 nahrazuje ETA 13/0880

9. Deklarované parametry:

Druh produktu: Inumescentní tmel Určené použití: Lineární spoje a mezery, 
penetrační těsnení 

Základní charakteristiky Parametry Testovací standardy 
Reakce na oheň B-S1-d0* EN 13501-1 

Odolnost proti ohni ETA 13/0879 and 
ETA18/0904 příloha A EN 13501-2 

Propustnost vzduchu (vlastnost 
materiálu) 

Kontaktujte Polyseam 
pro parametry EN 1026:2000 

Propustnost pro vodu Není vodotěsný ETAG 026-3 příloha C 

Uvolňovaní nebezpečných látek 
Jako výrobce prohlašujeme, že při instalaci nebo používání 

tohoto produktu nedochází k uvolňování nebezpečných látek. 
Viz. Bezpečnostní list 

Mechanická odolnost a stabilita NPD EOTA TR 001:2003 
Odolnost proti nárazu / pohybu NPD EOTA TR 001:2003 

Zvuková izolace přenášená 
vzduchem 

Rw = 62dB @ 12 mm tloušťka 
jednostranná s/bez opory EN 10140-2 

Zvuková izolace nárazová NPD EN 10140-3 

Tepelné vlastnosti 0,0845 W/mK (+/- 3%) @ 
20mm tloušťka

EN 12664, EN12667 
anebo EN12939 

Propustnost vodních par NPD EN ISO 12572, EN 12086 

Trvanlivost a použitelnost Z₂ 
ISO 8339:2005,  

ISO 9046:2004 &  
ISO 7389 

Tahové vlastnosti Prodloužení při přetrhnutí 
≥100% @23°C 

ETAG 026 pt2 B.13.5  
ISO 8339:2005 

Elastické zotavení 7.5% Prodloužení 50 
% obnova, M2 Malta 

ETAG 026 pt2 B.13.5  
ISO 7389:2003 

Adhezní vlastnosti Žádné selhání, M2 
Malta 

ETAG 026 pt2 B.13.5 
 ISO 9046:2005 

* Testované jako těsnění s podélným spojem 30 mm široké x 25 mm hluboké s 30 mm šířkou x 25 mm hluboké 
33 kg/m3 podkladová vrstva mezi sádrokartonovými substráty
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10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bode 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bode 4. 

Podpísané v mene výrobcu: 

Wol Hluchan, Director 
(jméno a funkce) 

 London, 28/04/2020 
Místo a datum vydání Podpis 




