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TECHNICKÝ LIST 
 

PROTECTA® FR ACRYLIC 

 
 

 
 

Protipožární tmel Protecta® FR Acrylic je navržen tak, aby se zabránilo 
šíření ohně a kouře přes prostupy a otvory v protipožárních stěnách a 
podlahách (včetně otvorů vytvořených kolem technických prostupů 
budovy). Protecta® FR Acrylic také zachová akustické vlastnosti. 
 
Pokud je protipožární tmel vystaven povětrnostním vlivům, vytvrdne, avšak 
si zachová jistý stupeň pružnosti pro pohyb spoje. Při vystavení ohni vytvoří 
protipožární tmel Protecta® FR Acrylic robustní protipožární těsnění tím, že 
vznikne odolná expandující spálenina. 
 
Protecta® FR Acrylic může být použit s vhodným výplňovým materiálem, 
jako kamenná vlna nebo Protecta® FR Board, aby byl zajištěn správný 
poměr šířky a hloubky a aby se zredukovalo smršťování tmelu během 
tvrdnutí. Minimální hloubka a maximální šířka spojů jsou zahrnuty v návodu 
k instalaci. Tepelná aktivace nastává přibližně při 180°C, kdy materiál 
expanduje a zabrání přechodu ohně a kouře po dobu 4 hodin a déle. 

 

 

• • Špičková receptura, certifikovaná ve většině zemí světa 
• • Rychlejší čas aplikace a minimalizace spotřeby použitého materiálu 

díky své schopnosti dosáhnout vysokou požární odolnost i při 
jednostranné aplikaci 

• • Klasifikován pro protipožární přechody všech typů staveb, jako např. 
sádrokarton, zděné stěny, betonové stěny a pevné podlahy 

• • Testovaný na zastavení požáru v technických přestupech v příčně 
laminovaných dřevěných stěnách a podlahách 

• • Klasifikován pro protipožární těsnění všech typů technických prostupů, 
jako např. kabelů, kabelových svazků, kabelových vedení, ocelových 
trubek, měděných trubek, kompozitních trubek, PVC trubek, PE 
trubek, ABS trubek, PP trubek a PEX trubek 

• • Klasifikován s běžně používanými izolacemi potrubí, jako jsou 
kamenná vlna, skelná vlna, kaučuk a pryskyřice, přerušeno i 
nepřerušené přes protipožární přechod 

• • Klasifikován jako protipožární těsnění pro dřevo, ocel a hliník a také 
pro zárubně dveří a rámy oken 

• • Nemá žádné škodlivé účinky na CPVC trubky, jak BlazeMaster, což je 
podloženo důkazy z mechanického testování 

• • Testováno na protipožární těsnění kolem dřevěných rámů dveří 
• • Může být použit do sádrokartonových stěn s nebo bez ohraničení otvoru 
• • Velmi vysoká zvuková izolace 
• • Vzduchotěsný, kouřotěsný a plynotěsný, testované při 600 Pascalech 
• • Nízké emise - šetrný k životnímu prostředí a k uživateli 
• • Jednoduchá aplikace s hladkým povrchem na konci 
• • Trvale pružný - pružnost až do 12,5% 
• • Při aplikaci na většinu materiálů není nutný základní nátěr 
• • Vhodný na většinu povrchů, včetně betonu, zdiva, oceli, sádry, skla, 

plastů a většinu neporézních povrchů 
• • Rychle ztvrdne a po 1 hodině není lepivý (specifikace požární odolnosti 

výplně spojů byla stanovena po uplynutí 1 měsíce od vytvrzení výplně) 
• • 18měsíční doba skladování (za vhodných podmínek) 
• • 30letá životnost 

 
 

 
 

 

Sloučenina Míra emisí po 3 dnech Míra emisí po 4 
týdnech 

TVOC 83 µg/m3 < 5 µg/m3 

TSVOC n.d. < 5 µg/m3 

VOC w/o NIK n.d. < 5 µg/m3 

R hodnota n.d. < 1 

Formaldehyde < 3 µg/m3 n.d. 

Acetaldehyde < 3 µg/m3 n.d. 

Součet for+ace < 0,002 ppm n.d. 

Karcinogenní < 1 µg/m3 < 1 µg/m3 

n.d. alebo < znamená nezjištěny 

 
Protecta® FR Acrylic splňuje požadavky GEV a výsledky odpovídají 
EMICODE emisní třída EC 1plus - nejlepší možná známka ochrany zdraví 
v okolním prostředí a v interiéru *). Testované přes Eurofins Product 
Testing, záznam číslo G12870B. 
*) Nezahrnuje čistě bílou verzi. 

 
 

Analyzovány pomocí infračervené spektroskopie (Fourier Transform 
Infrared (FTIR) Spectroscopy); přezkoumání kontaktních oblastí tmelu s 
CPVC troubou, po odstranění tmelu neukázalo žádnou viditelnou změnu 
barvy ani změny na povrchu trouby. 
 
Protecta® FR Acrylic byl také testován na chemickou odolnost tmelu při 
aplikaci na CPVC troubu. Protipožární tmel nemá žádný vliv na CPVC 
trubky a testy neukázaly žádný rozdíl mezi kontrolními a odhalenými 
výsledky v Yield. 
 
Testované přes Intertek, záznamy číslo IWTN / W000009628ARL001 a 
WTN / W000009628RLM001. 

Všeobecný popis produktu 

 

Emisní údaje (kvalita vzduchu v interiéru) 

Analýza PVC trubek, např. BlazeMaster 
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Popis Redukcia zvuku 

Jednostranná instalace ≥ 12 mm vrstva Rw 62 dB 
Obuostranná instalace ≥ 12 mm vrstev Rw > 62 dB 

 

 Protipožární tmel Protecta® FR Acrylic - testován v EXOVA BM Trada 
(akreditace UKAS) podle EN ISO 10140-2: 2010. Použití podkladového 
materiálu je volitelné, protože testy se provádějí pouze s tmelem. 

 
 
 
 

Při testování trubek je možné zvolit, zda se trouba neuzavře nebo se uzavře 
uvnitř pece, vně pece nebo na obou stranách. Zvolená konfigurace závisí na 
plánovaném použití trouby a / nebo od prostředí instalace. 

 
Kód definující, zda je trouba uzavřena, je uveden za klasifikací požáru. 
Například El 60 C / U, což znamená, že trouba byla uzavřena uvnitř pece a 
neuzavřená mimo pece. Konfigurace zkoušky definuje možné schválení. 

 
Naše technické posouzení založené na EN 1366-3:2009 je: 

 
Předpokládané použití trubek Ukončení 

trouby 4) 

Dešťová trubka, plastová 
Při drenáži U/U 1) 

Ne při drenáži C/C 2) 

Drenážní nebo odpadní trouba, 
plastová 

Větraný odtok U/U 1) 

Nevětraný odtok U/C 1) 

Odtok/lapač vody U/C 1) 

Ne při drenáži C/C 2) 

Trouba v uzavřeném okruhu (voda, plyn, vzduch, elektřina atd.) C/C 2) 3) 

Trouba pro systém regenerace spalin, plastová U/C 1) 

Trouba s otevřenými konci a ≥ 50cm délkou na obou 
stranách, plastová 

U/U 2) 

Trubka podepřená závěsným 
systémem, kovová 

Protipožární opora C/U 1) 

  Ne protipožární U/C 1) 

Šachtová trubka na likvidaci odpadu, kovová U/C 1) 

1) Navrženo v EN 1366-3:2009.  
2) Posouzení společností Polyseam na základě testů. 
3) Kovové trubky by měly mít protipožární oporu.  
4) U/U klasifikovaný protipožární prostup C/U, U/C a C/C. C/U klasifikovaný protipožární prostup 
U/C a C/C. U/C klasifikovaný protipožární prostup C/C. 

Protecta® FR Acrylic – testované pomocí Warringtonfire Testing a 
Certification Ltd (akreditace UKAS), dle EN 1026:2016. 

 

 
Stav Připraven k okamžitému použití, výplň na bázi akrylu 

Specifická váha 1,56 – 1,60 

Bod vzplanutí Žádný 

Reakce na oheň Třída B-s1, d0 

Přípustnost vzduchu Vzducho-dýmo-plynotěsný, testované EN 1026:2016 

Expanze při požáru 1 : 2-3 

Nelepivý Max. 75 minut 

Tvorba povlaku Max. 25 minut 

Úplné vytvrdnutí 3 až 5 dní v závislosti na vrstvě a teplotě 

Pružnost 12,5% dle ISO 11600 

Odolnost Z2 určený k použití ve vnitřních podmínkách s třídami 
vlhkosti jinými než Z1, nezahrnuje teploty pod 0°C 

BWR 3 Kategorie použití IA1, S/W3 

Tepelná vodivost 0,845 W/mK (+/- 3%) @ 20 mm hloubka 

Skladovanie 18 měsíců uskladněny v neotevřených náplních. Skladovat 
v teplotách mezi 10˚C a 30˚C 

Životnost 30 roků 

Provozní teplota Od -20°C do +70°C 

Aplikační teplota Od +5°C do +30°C 

Kompatibilita Vhodný pro použití s většinou materiálů, ale neměl by se 
používat v přímém kontaktu s bitumenovými materiály 

Omezení Neměl by se používat v permanentně vlhkém prostředí 
nebo ve spojích s vysokou mírou pohybu 

Klasifikace CE označení tmel pro protipožární spoje a prostupy třídy 
EI 240 

Standardní barvy Standardní bílá, čistá bílá, šedá nebo červená 

Kódy barev Bílá: RAL 9002 / NCS S1002-Y 
Šedá: NCS: S5500-N 

 

Balení 

Krabice obsahující 25 náplní, každá 310 ml  
Krabice obsahující 12 náplní ve fólii, každá 600 ml 
Palety 310 ml: 64 krabic na 1 paletu – 1600 ks 
Palety 600 ml: 91 krabic na 1 paletu – 1092 ks 

 

Tento technický list a návod k instalaci jsou založeny na Evropském 
technickém posudku produktu - European Technical Assessment, vydaném 
v souladu s předpisem (EU) č. 305/2011 na základě EAD 350454-00-1104, 
září 2017. 

Zvuková izolace Propustnost pro vzduch 

Konfigurace ukončení trubek 

Pozitívní tlak (Pa) Únik 
(m3/h/m2) 

Negatívní tlak 
(Pa) 

Únik 
(m3/h/m2) 

25 0,00 25 0,00 
50 0,00 50 0,00 

100 0,00 100 0,00 
200 0,00 200 0,00 
300 0,00 300 0,56 
450 1,11 450 1,67 
600 6,94 600 6,11 

 

Technické údaje 

 


