
 

 

 

Produktové portfolio 
Systém pasivní protipožární ochrany 



  

 

Snadné použití. Silný v plamenech. 
 
Společnost Polyseam LTD. , která je od roku 1993 jedničkou na trhu, 
se specializuje na výrobu vysoce kvalitních pasivních protipožárních 
ochranných prostředků a systémů založených na zkušenostech, 
kterým můžete důvěřovat a plně  s nimi pracovat. 

Naši britští a eu chemici, inženýři a technici jsou i nadále lídry v oblasti výzkumu, vývoje a výroby - a 
naše produktová deska pasivní ochrany proti požární ochraně® je přímým důsledkem jejich 
průkopnických zkušeností. 

 
Produkty PROTECTA® nadále zvyšují úroveň standardů v celém našem odvětví. Naše odborné znalosti a 
neochvějné úsilí o kvalitu, bezpečnost a výkon umožňuje našim zákazníkům vytvořit bezpečnější 
prostředí pro všechny. A investujeme do kvality v každé fázi životního cyklu produktu, od podpory těch, 
kteří rozhodují o stavebních konstrukcích a vybavení, až po odborníky v první linii, kteří jsou zodpovědní 
za správnou instalaci našich výrobků. 

 
To jsou jen některé z důvodů, proč je Protecta® od Polyseam Ltd. nejdůvěryhodnější název v pasivní 
požární ochraně. 
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Protecta® FR Acrylic  

Akrylátový protipožární tmel 
 
 

 

 
 

 
Všeobecný popis 
Protecta FR Acrylic je nejprodávanější tmel v naší nabídce. Důvodem 
je, že byl vyvinut a testován tak, aby ho bylo možné použít téměř ve 
všech situacích, které brání požáru, až na pár výjimek. Tím se vyhnete 
potřebě nosit s sebou na staveniště mnoho různých tmelů. Tento tmel 
se navíc používá v kombinaci s Protecta FR Board. V kombinaci s 
nejlepší požární odolností je tento produkt na trhu jedinečný. 

Protecta FR Acrylic je testován v různých typech přechodů přes různé 
typy konstrukcí. Je bobtnající a uzavírá mezeru i po shoření plastových 
trubek. 

Hlavní použití 
Protecta FR Acrylic je navržen tak, aby zabránil šíření ohně a kouře 
přes spáry a otvory v požárních stěnách a podlahách včetně otvorů 
vytvořených kolem stavebních prostupů. 

Vlastnosti 
•  Špičková receptura, celosvětově certifikovaná 
•  Klasifikované na protipožární těsnění všech typů staveb a 

stavebních prostupů 
•  Velmi vysoká zvuková izolace 
•  Nízké emise - šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky přátelské 
•  Jednoduché nanášení s hladkým výsledným povrchem 
•  Trvale flexibilní - přizpůsobí se pohybu až 12,5% 
•  Pro aplikaci na většinu materiálů není zapotřebí žádný základní 

nátěr 
•  Vhodné pro většinu povrchů včetně betonu, zdiva, oceli, sádry, 

skla, plastů a většiny neporézních povrchů 
•  Rychle ztvrdne, nelepí se po 1 hodině (specifikace požární 

odolnosti spojené výplně byla odvozena, kdy se výplň spojí 
nechala vytvrdnout měsíc) 

•  Skladovatelnost 18 měsíců (za správných podmínek) 
•  Životnost 30 roků 

 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• 62dB –   Jednostranné osazení  s hloubkou ≥ 12 mm 
• 62dB –   Oboustranné osazení  s hloubkou ≥ 12 mm 
 
Požární odolnost: 
• Až 4 hodiny v závislosti na aplikaci 

Certifikáty 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 

 

Stav Tmel na bázi akrylu připravený na použití 

Měrná hmotnost 1,56 – 1,60 

Bod vzplanutí Není 

Reakce na oheň Třída D-s1, d1 

Nelepí Max. 75 minut 

Vytvoření filmu Max. 25 minut 

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

Pružnost 12,5% podle ISO 11600 

Trvanlivost/servis Class Z2 

BWR 3 Použi kategorii IA1, S/W3 

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

Skladování 18 měsíců v neotevřených baleních. Skladuje 
se při teplotách v rozmezí 10˚C až 30˚C 

Životnost 30 rokov 

Pracovní teplota -20 do +70°C 

Aplikační teplota +5 do +30°C 

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

Omezení Nepoužívejte v trvale vlhkých prostorách nebo 
ve spojích s vysokým pohybem 

Klasifikace Značení CE - Těsnicí tmel pro spoje a 
prostupy třídy EI 240 

Standardní barvy Bílá, šedá nebo červená 

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

Balení 

Krabice obsahující 25 náplní po 310 ml 
Krabice obsahující 12 fólií balených po 600 ml 
Parokůa 310 ml: 64 krabic na parokůě = 1600 ks 
Parokůa 600 ml: 91 krabic na parokůě = 1092 ks 
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Protecta® FR Graphite 
Grafitový protipožární tmel na bázi vody 

 

 
 
 

Všeobecný popis 
Protecta FR Graphite je vodou ředitelná těsnící hmota, která obsahuje 
vysokou koncentraci tepelně expandujícího grafitového materiálu. 
 
Tato sloučenina se může používat při extrémnějších přechodech jako 
FR Acrylic, například kabelové žlaby do EI 180 a plastové trubky ø110 
mm. Protecta FR Graphite zvětšuje svůj objem, když je vystaven ohni a 
uzavírá otvory kolem prostupů po shoření hořlavých nebo při nízké 
teplotě se tavících materiálů. Protecta FR Graphite je navržen na 
náročné přechody s vedeními služeb, které tradiční tmelové hmoty 
nedosahují např. jako jsou plastové trubky velkých průměrů. 

 
Hlavné použití 
Účelem použití Protecta FR Graphite je obnovit protipožární odolnost 
flexibilních a pevných stěnových a podlahových konstrukcí, kde jsou 
přechody různými ocelovými a plastovými trubkami, kabely s 
kabelovými žlaby a bez nich. 

 

Vlastnosti 
•  Použití ve většině konstrukcí pro plastové trubky a kabely 
•  Snadné použití 
•  Vysoká zvuková izolace 
•  Nízké emise - šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivé 
•  Trvale flexibilní - přizpůsobí pohyb až 12,5% 
•  Pro aplikaci na většinu materiálů není potřeba žádný základní 

nátěr; další podrobnosti naleznete v návodu k instalaci 
•  Vhodný na většinu povrchů včetně betonu, cihel, Lek, oceli, 

dřeva, sádry, skla, PVC a většiny neporézních povrchů 
•  Rychle ztvrdne a po 1 hodině je nelepivý 
•  Specifikace požární odolnosti spojovací výplně byla odvozena, 

kdy se nechal tmel vytvrdnout 30dní 
•  Minimální doba skladování 12 měsíců 
•  Životnost 30 roků 

 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
•      Rw  53 dB  –  Jednostranné osazení  s hloubkou ≥  25 mm 
•      Rw > 53 dB  –   Oboustranné osazení  s hloubkou ≥ 25 mm 

Požární odolnost: 
•     Až 4 hodiny v závislosti na aplikaci 
 

Certifikáty 

 

 

 
 

Technická specifikace 
 

Stav Ihned použitelný, grafitový tmel na bázi vody 

Měrná hmotnost 1,50 – 1,60 

pH 8,00 – 9,50 

Bod vzplanutí Není  

Pracovní teplota +4˚C do +30˚C 

Aplikační teplota -15˚C do +75˚C 

Nelepí 60 minut 

Vytvoření filmu 30 minut 

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

Pružnost Nízká až střední, 12,5% 

Skladovaní 
Nejméně 12 měsíců při skladování v 
neotevřených tubách. Skladuje se při 
teplotách 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 
Nepoužívejte v trvale vlhkých prostorách nebo 
ve spojích s velkým pohybem, v místech 
podlahy nebo ve spojích pod úrovní. 

Klasifikace Těsnicí prostředek s označením CE pro 
prostupy třídy EI 240 

Barva Tmavě šedá (během tvrdnutí může ztmavnout) 

Balení 

Krabice obsahující 25 tub po 310 ml 
Krabice obsahující 12 fólií balených po 600 ml 
Parokůa 310 ml: 64 krabic na parokůě = 1 600 
ks 
Parokůa 600 ml: 91 krabic na parokůě = 1 092 
ks 
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Protecta® FR IPT 
Protipožární těsnící tmel 

 

 
 
 

Všeobecný popis 
Protecta FR IPT je vysoce kvalitní formule v profesionální kvalitě k 
okamžitému použití. Je použitelná jako těsnící tmel a stejně jako lepidlo. 
Díky nové a inovativní technologii Inert Polymer Technology je vhodný 
pro širokou škálu aplikací ve stavebnictví včetně zdobení, stěn, podlah, 
truhlářských, instalatérských a obkladačských prací a svou užitkovostí 
přesahuje tradiční výrobky na bázi silikonu, MSP, butyl a akrylu. 

Hlavní použití 
Protecta FR IPT je určen k utěsnění spár, mezer, dutin/nepravidelných děr 
ve stěnách, příčkách a jiných strukturách, což vede k vzduchotěsnému a 
vodotěsnému utěsnění. Protecta FR IPT poskytuje nepropustné těsnění a 
lepení na širokou škálu podkladů včetně keramiky, sádry, plastů, zdiva, 
dřeva, kamene a kovů. 

 

Vlastnosti 
•  Neprodyšný a vysoce přilnavý 
•  Vynikající přilnavost na nejběžnější podklady 
•  Dynamický pro aplikace s nízkým a vysokým modulem pružnosti 
•  3D pohyb spojů je minimálně 25% 
•  Může být použit pro všechny vnitřní aplikace 
•  Protipožární odolnost a izolace až do 4 hodin 
•  Odolné vůči radonu (radioaktivním částicím) 
•  Vynikající odolnost proti klouzání 
•  K dispozici je pouze technologie, která neobsahuje VOC 
•  Odolné vůči plísním a plesnivění 
•  Nízká úroveň zašpinění 
•  Nízká špinivost na citlivých površích 
•  Snadné použití a vyčištění nářadí 
•  Zbytek je možné před vytvrzením otřít vlhkým hadříkem 
•  Natíratelná běžnými barvami 
•  Nízká smrštitelnost 
•  Nežloutne 
 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• 62dB – Jednostranné osazení s hloubkou ≥ 12 mm 
• 62dB – Oboustranné osazení s hloubkou ≥ 12 mm 

Požární odolnost: 
 •      Až 4 hodiny v závislosti na aplikaci 

Certifikáty 
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Technická specifikace 

 

Stav Tmel připravený na okamžité použití, 
tixotropní pasta 

Měrná hmotnost 1,54 g/cm3 

VOC 0g/l 

Trvanlivost bez/ stárnutí Typ X (UV/voda) (prošel) 

Chemická odolnost Prošel testom (odolný) 

Koupel ve slané vodě: Prošel testom (odolný) 

Růst mikrobů 0  

Tvrdost A 47 

Smršťování 15% objemu jednostranně 

Tahové vlastnosti 3,79 MPa (379 N/cm2) 

Prodloužení v tahu 270% 

Vlastnosti v tahu v 3D 0,24 MPa (24 N/cm2) 

Prodloužení v tahu v 3D 106% 

Slzení 50% 

Odolnost proti kompresi 434N/1569 MPa 

Reakce na oheň Klasifikace D-s2, d0 

Požární odolnost Až do třídy EI 240 

Nelepivé 60 minut max. 

Vytvorenie filmu 30 minut max. 

Skladování 

Až 24 měsíců, pokud se uchovávají v 
neotevřených tubách v chladu a suchu 
a 6 měsíců v otevřených a utěsněných 
tubách. Vyvarujte se teplotám nad 
35°C a pod 5°C 

Balení 300 ml tuby nebo 600 ml balení ve fólii 

Barvy 
K dispozici je celá řada barev. Standardní 
barvy jsou bílá, světle šedá, šedá, 
antracitová, hnědá a černá. 

Zdraví a bezpečnost 
Žádné zdravotní riziko, vnitřní hygiena 
klasifikována EMICODE EC1PLUS, schválená 
pro stavební projekty BREEAM. 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fr-ipt-300ml.html


Protecta® FR Board 
Izolační deska s protipožární vrstvou 

 

Všeobecný popis 
Protecta FR Board byla vyvinuta tak, aby si udržela požární odolnost 
oddělených stěn/podlah tam, kde jsou porušeny jednoduchými nebo 
více vedeními služeb. Skládá se z jádra z pevné kamenné vlny, které má 
na jedné nebo obou stranách nanesenou vrsta Protecta® FR Coating. 

Hlavní použití 
Protecta FR Board je navržena tak, aby obnovila ohnivzdornost 
flexibilních stěn, pevných stěn a podlahových konstrukcí, kde jsou 
přechody různých kabelů, kovových trubek, kompozitních trubek a 
plastových trubek. 

 

Vlastnosti 
•  Klasifikované pro všechny typy staveb s nebo bez přechodů 

stavebních konstrukcí nebo vedení služeb 
•  Jednoduchá a velmi rychlá instalace 
•  Lehké dovybavení dalších stavebních konstrukcí po instalaci 
•  Trvale flexibilní - přizpůsobí se pohybem během požáru a menším 

pohybem konstrukcí, v níž je nainstalován 
•  Vhodné pro většinu povrchů, včetně betonu, cihel, zdiva, oceli, 

dřeva, sádry, skla, plastu a většiny neporézních povrchů 
•  Může se používat v neomezených délkách ve stěnách s výškou do 

1200mm a v podlahách se šířkou do 800mm 
•  Může být instalován do sádrokartonových stěn s rámem nebo bez 

rámování kolem otvoru 
•  Bez obsahu halogenů s přidanými fungicidy 
•  Po úplném vytvrdnutí deska odolává UV záření, vlhkosti a mrazu 
•  Protecta FR Board se může dodávat s hladkým povrchem 
•  Je třeba přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo tomu 

propadnutí osoby v horizontálních instalacích 
 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• 55dB – Samostatná 50 mm Protecta FR Board 2-S 
• 55dB – Všechny ostatní konfigurace 

Požární odolnost: 
• Až 4 hodiny v závisloti na instalaci 

 

Certifikáty 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická specifikace 
 

Stav Připraveno k použití, předem potažené desky 

Hustota Deska: (150 – 170 kg/m3) 
Nátěr: 1,3 – 1,4 kg/ltr 

Trvanlivost 
Y1 - Určeno pro použití při teplotách pod 0°C s 
vystavením UV a vlhkosti, ale bez vystavení 
účinkům deště. Zahrnuje nižší třídy Y2, Z1 a Z2. 

Bod vzplanutí Není 

Nelepí Max. 75 minut (tmel) 

Tvorba filmu Max. 25 minut (tmel) 

Úplně vytvrdnuté 3 až 5 dní v závislosti na vrstvě a teplotě 

Flexibilita Střední, 12,5% 

Teplotní vodivost 0,038 W/mK 

Skladovaní Může se skladovat dlouhou dobu.Skladuje se při 
teplotách 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 
Pokud se mají desky používat v trvale vlhkých 
prostorách, měl by se Protecta FR Coating 
nanášet na tmel 

Teplotní 
rozsah -30°C do +80°C (po vytvrdnutí) 

Instalační teplota +5°C do +50°C 

Barva Bílý povrch, zelené jádro 
FR Acrylic: NCS 1202 – Y26R, RAL 9002 

Balení FR Board 1-S 50x600x1200 mm: 80 ks  na  parokůě 
FR Board 2-S 60x600x1200 mm: 72 ks  na parokůě 
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Protecta® EX Mortar 
Protipožární malta 

 

Všeobecný popis 
Protecta EX Mortar je suchý bílý prášek sestávající z anorganických 
sloučenin a perlitu. Po smíchání s vodou vytvoří sloučeniny vysoce 
tepelně izolační protipožární uzávěr, který zabraňuje šíření ohně a 
kouře otvory ve stěnách a podlahách, včetně otvorů vytvořených na 
umístění přechodů stavebních konstrukcí. 

 

Hlavní použití 
Záměrem použití Protecta EX Mortar je obnovit ohnivzdornost 
flexibilních stěn, pevných stěn a podlahových konstrukcí, kde jsou 
přechody různých kabelů a kovových trubek. 

 

Vlastnosti 
•  Klasifikované do stěn a podlah z betonu, cihly, sádry atd. 
•  Vhodné pro kabely, kabelové svazky, kabelové vedení, kabelové 

žlaby, ocelové, měděné, alupexové a plastové trubky a 
vzduchové větrací kanály. 

•  Jednoduché se nanáší a zanechává velmi hladký povrchu 
•  Vysoký stupeň mechanické odolnosti; přechod je nosný bez 

vyztužení 
•  Před nanášením na většinu stavebních materiálů není nutné 

použití základního nátěru, avšak kovová vedení, které přicházejí 
do styku s Protecta EX Mortar musí být chráněná proti korozi 

•  Vhodný na většinu povrchů včetně betonu, cihel, Leca, oceli, 
plastu atd., Ale není vhodný pro montáž dveří nebo do 
provozních otvorů, které se budou pohybovat 

•  Produkt je certifikován pro použití v sádrokartonových stěnách, 
ale pro tyto aplikace se doporučuje použít desky Protecta FR 
Board. 

•  Zcela použitelný do 1 hodiny 
•  Specifikace požární odolnosti Protecta EX Mortar byla 

odvozena, kdy byl přechod vytvrzený 1 měsíc. 
•  Téměř neomezená doba skladování 

 
Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• Rw 64 dB  – Jednostranné osazení  ≥ 50 mm   
• Rw 64 dB  – Oboustranné osazení  ≥  25 mm  
• Rw 48 dB  – Jednostranné osazení  ≥  50 mm  
• Rw 48 dB  – Oboustranné osazení  ≥  25 mm   
 
Požární odolnost: 
• Až 4 hodiny v závislosti na instalaci 

Certifikáty 
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Technická specifikace 

 

Stav Prášek, připravený ke smíchání s vodou 

Spotřeba produktu při 
směsi 2: 1 

Přibližně 3,42 pytle na m2 a 50 mm vrstvě 
přibližně 6,83 pytle na m2 a 100 mm 
vrstvě 

Hustota za sucha Okolo 900 kg/m³ po celém procesu 

Bod vzplanutí Není  

Reakce na oheň Třída A1 dle EN 13501-1 

Vytvrdnutí Méně než 1 hodina podle místní klimatu 

Úplné vytvrdnutí Až 30 dní v závislosti na vrstvě a teplotě 

Flexibilita Není 

Trvanlivost/údržba Třída Z2 

Životnost 30 roků 

Tepelná vodivost 0.051 W/mK 

Skladování 
Pro neotevřené kapsy na suchých místech s 
teplotami skladování mezi 5°C a 30°C nejsou 
žádné zvláštní limity 

Kompatibilita 
Vhodný pro použití s většinou materiálů, ale 
neměl by se používat v přímém kontaktu s kovy, 
které mohou korodovat 

Omezení Nepoužívejte v trvale vlhkých prostorách nebo v 
pohyblivých konstrukcích 

Klasifikace Značení CE - Protipožární těsnění pro 
protipožární otvory a přechody třídy EI 240 

Barva Šedobílá 

Balení 
Pytle 20 litrů, Vědra 10 litrů 
Pytle: 63 ks na parokůě cca 800 kg 
Vědra: 72 ks na parokůě cca 500 kg 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/ex-mortar.html


Protecta® FR Service Transit 
Plastová trubka s grafitovou vnitřní vrstvou 

 

 

Všeobecný popis 
Protecta FR Service Transit kruhová vysoce tepelné plastové trubky s 
vnitřní vrstvou materiálu na bázi grafitu, který se po zahřátí rozšiřuje, aby 
utěsnil mezery nebo dutiny kolem kabelů a a servisních vedení, čímž 
brání průchodu ohně, kouře a plynů. 
 
Servisní vedení jsou k dispozici ve třech různých délkách 150 mm, 250 
mm a 400 mm a jejich výběr závisí na tloušťce nosné konstrukce a 
požadované klasifikace požáru. Certifikované pro trubky PVC-U, PVC-C, 
PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN + PVC a PP a všechny druhy kabelů do 
určitého průměru. 

Hlavní použití 
Navrženo pro zachování požární odolnosti stěn a podlah, kterými 
prochází souvislé vedení kabelů a plastové trubky. 

 

Vlastnosti 
•  Bezpečná, snadná a rychlá protipožární instalace pro servisní 

průniky 
•  Ideální pro instalace, kde je pravděpodobné, že se v budoucnu 

budou služby instalovat nebo měnit 
•  Ideální pro instalace ve stísněných prostorách, kde bude těžké 

nainstalovat normálně protipožární těsnění v pozdější fázi výstavby 
budovy 

•  Zábrana uprostřed zabraňuje pronikání studeného kouře 
•  Nový patentovaný rychle naboptnávajúci grafitový materiál 
•  Určen pro kabely, plastové trubky a kabely uvnitř plastových trubek 

(potrubí) 
•  Klasifikované na protipožární těsnění všech typů staveb jako jsou 

suché stěny, zděné nebo betonové stěny a betonové podlahy 
•  Lze namontovat několika způsoby - lité do betonu, třením osazené 

do betonu, zdiva nebo sádry nebo vložené do větších otvorů 
pomocí Protecta FR Acrylic, FR Board a EX Mortar 

•  Velmi vysoká klasifikace požáru do 240 minut pro integritu i izolaci 
•  Certifikát trubky PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN 

PVC a PP a všechny druhy kabelů do určitého průměru 
•  Žádné emise - šetrné k životnímu prostředí a pro uživatele 
•  Neomezený čas skladování (za správných podmínek) 
•  30 roků životnost 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• 42dB RW – Servisní přechody všech velikostí 

Požární odolnost: 
• Až 240 minut v závislosti na instalaci 

Certifikáty 
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Technická specifikace 
 

Technické schválení ETAG 026-2 

Trvanlivost dle  
ETAG 026-2 

Z2 určený k použití ve vnitřních podmínkách 
s třídami vlhkosti jinými než Z1 s výjimkou 
teplot pod 0°C 

Materiál Plast odolný vůči vysoké teplotě 
Podmínky EN 13238:2010 
Poměr zvětšení 17:1 

Expanzní tlak 65,4 N 

Barva Bílá trubka s antracitovou vložkou 

Hmotnost grafitu 1,4 kg/m2 na mm vrstvy 

Hustota grafitu 1409 kg/m3 

Normální čas 
rozpínaní Méně než 2 minuty 

Minimální teplota 
rozpínaní 105°C 

Skladování Skladujte při teplotách mezi 5°C a 30°C 

Životnost Za normálních podmínok 30 roků + 

Dostupné velikosti 

Ø 40 x 150 mm,  Ø 63 x 150 mm,  Ø 90 x 150 mm, 
Ø 110 x 150 mm,  Ø 40 x 250 mm,  Ø 63 x 250 mm, 
Ø 90 x 250 mm,  Ø 110 x 250 mm, Ø 40 x 400 mm, 
Ø 63 x 400 mm,     Ø 90 x 400 mm   a, Ø 110 x 400 mm 

 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/service-transit.html


Protecta® FR Collar 
Ocelová manžeta s grafitovou vnitřní vrstvou pro okamžité použití 

 

 
 

Všeobecný popis 
Protecta FR Collar se skládá z dvoudílného, potaženého, kruhového 
ocelového pláště, který se instaluje okolo plastových trubek (PVC-U, PVC-
C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN + PVC) nebo svazků plastových trubek 
- s nebo bez kabelů a svazky kabelů. Manžety mají bezpečný a jednoduchý 
uzamykací zámek. 
 
Ocelové pouzdro obsahuje materiál na bázi grafitu, který reaguje na teplo 
a v případě požáru zvětšuje svůj objem, aby vyplnil otvor, který zůstal po 
roztavených plastech v přechodu. Může být namontován na vnější straně 
stěny nebo podlahy, dokonce i v jednostranných aplikacích. 

Hlavní použití 
Cílem použití Protecta FR Collar je obnovení protipožární odolnosti 
flexibilních a pevných konstrukcí stěn a podlah, kde jsou přechody 
různými vedeními služeb. 

Vlastnosti 
•  Prvotřídní rychle se rozšiřující patentovaný grafitový materiál 

certifikovaný po celém světě 
•  Klasifikované na protipožární těsnění všech typů staveb a různých 

přechodů stavebních konstrukcí včetně plastových trubek, 
kompozitních trubek, kovových trubek a kabelových svazků 

•  Schválené velikosti plastových trubek se pohybují od nejmenších 
dostupných trubek až po Ø 400 mm, s různými tloušťkami stěn 

•  Manžety jsou k dispozici ve dvou různých velikostech pro různé 
klasifikace požáru, aby se maximalizovala efektivnost nákladů 

•  Menší trouby mohou být umístěny ve větších manžetách s výhodou 
umístění trubek, které jsou pod úhlem, nebo pokud je otvor okolo 
potrubí příliš velký 

•  Požární odolnost až do 240 minut pro integritu i izolaci 
•  Testováno a certifikováno pro aplikace ukončení trubek U/U 
•  Velmi vysoká zvuková izolace 
•  Nemá žádný nevhodný vliv na CPVC, jako je BlazeMaster, 

podporováno mechanickým testováním 
•  Žádné emise - šetrné k životnímu prostředí a pro uživatele 
•  Jednoduchá instalace pomocí běžně dostupných standardních 

ukotvovacích prvků 
•  Neomezený čas skladování (za správných podmínek) 
•  Životnost 30 roků 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• RW 58 dB – Instalované na stěnách podle popisu 

Požární odolnost: 
• 240 minut pro integritu a izolaci 
 

Certifikáty 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 

 

Stav Ocelová manžeta připravené k použití s vnitřním 
grafitovým materiálem 

Plášť 1mm ocel s práškovým nástřikem 

Podmínky postupu EN 13238:2010 

Poměr zvětšení 17:1 

Expanzní tlak 65,4 N 

Barva Bílý/červený plášť s antracitovou vložkou 

Hmotnost grafitu 1,4 kg/m2 na mm vrstvy 

Hustota grafitu 1409 kg/m3 
Normální čas 
rozšíření Méně než 2 minuty 

Minimální teplota 
rozpínání 105°C 

Skladování Může se skladovat dlouhodobě. Skladuje se při 
teplotách od 5°C do 30°C 

Životnost Za normálních podmínok 30 roků + 

Dostupné velikosti 

Ø 32 mm/30 mm, Ø 32 mm/50 mm, Ø 40 mm/30 mm,  
Ø 40 mm/50 mm, Ø 55 mm/30 mm, Ø 55 mm/50 mm,   
Ø 63 mm/30 mm, Ø 63 mm/50 mm, Ø 75 mm/30 mm,  
Ø 75 mm/50 mm, Ø 82 mm/30 mm, Ø 82 mm/50 mm,  
Ø 90 mm/30 mm, Ø 90 mm/50 mm, Ø 110 mm/30 mm, 
Ø 110 mm/50 mm, Ø 125 mm/60 mm,  
Ø 140 mm/60 m Ø 160 mm/60 mm,  
Ø 200 mm/75 mm, Ø 250 mm/75 mm,  
Ø 315 mm/75 mm, Ø 400 mm/100 mm. 
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https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fr-collar-white.html


Protecta® FR Pipe Wrap 
Protipožární grafitová manžeta/páska 

 

Všeobecný popis 
Protecta FR Pipe Wrap je grafitový materiál uvnitř flexibilního plastového 
pouzdra, které reaguje na rozšiřování tepla, tak aby vyplnilo mezeru 
vytvořenou roztaveným plastem. Může se používat na plastové trubky 
(PVC-C, PVC-U, PP, PE, PE-HD, ABS a SAN + PVC), svazky plastových trubek 
- s kabely nebo bez kabelů a kovovými trubkami s prostupující hořlavou 
izolací. 
 
Instaluje se ovinutím okolo trubky a zajišťuje se lepicí páskou případně se 
vkládá do konstrukce stěny nebo podlahy vytvořené Protecta FR Board 
nebo Protecta® EX Mortar. 

Hlavní použití 
Předpokládané použití Protecta FR Pipe Wrap je obnovit požární 
odolnost flexibilních stěn, příčných stěn a příčných konstrukcí podlah, 
kde jsou přechody různými kovovými servisními vedeními. Mohou se 
používat spolu s hořlavými izolačními a plastovými trubkami nebo bez 
nich, pokud se používají v kombinaci s Protecta EX Mortar a Protecta FR 
Board. 

Vlastnosti 
•  Pro plastové trubky s velikostí od nejmenších dostupných trubek až 

do Ø 400 mm se širokou škálou tlouštěk stěn trubek 
•  Pro kovové trubky s hořlavou izláciou 
•  Pro plastové trubky s kabely (kabelové vedení) 
•  Protipožární pásky se dodávají ve dvou různých typech připravené 

pro nejběžnější průměry a v 25m rolích pro všechny průměry 
•  Klasifikace požáru až do 240 minut pro integritu i izolaci 
•  Certifikát trubky PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN + 

PVC a PP 
•  Testováno a certifikováno pro aplikace ukončení trubek U / U 
•  Klasifikované na protipožární přechody ve všech typech staveb 
•  Vynikající zvuková izolace 
•  Žádné emise - šetrné k životnímu prostředí a uživateli 
•  Jednoduchá instalace do Protecta FR Board a Protecta EX Mortar 
•  Neomezený čas skladování (za správných podmínek) 
•  Životnost 30 roků 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• 55 dB RW – FR Pipe Wrap instalovaný s FR Board 
• 64 dB RW – FR Pipe Wraps instalovaný s EX Mortar 

Požární odolnost: 
• Až 4 hodiny v závislosti na aplikaci 
 

Certifikáty 

 

 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 

 

Technické schválení ETAG 026-2 

trvanlivost podle ETAG 
026-2 

Z2 určený na použitie vo vnútorných 
podmienkach s triedami vlhkosti inými 
ako Z1, s výnimkou teplôt pod 0°C. 

Podmínky postupu EN 13238:2010 

Poměr zvětšení 28:1 

Expanzní tlak 55 N 

Barva Antracitová 

Hmotnostgrafitu 1,3 kg/m2 na mm vrstvy 

Hustota grafitu 1300 kg/m3 

Normální čas rozšíření Méně než 10 minut 

Minimální teplota 
rozpínání 150°C 

Skladování Skladujte pri teplotách mezi 5°C a 30°C 

Životnost Za normálních podmínek 30 roků + 

Dostupné rozměry 
55 mm, 82 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 
200 mm, 250 mm, 315 mm, 50 mm x 25 m, 
75 mm x 25 m 
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https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fr-pipe-wrap.html


Protecta® FR Graphite Plate 
Protipožární samolepící grafitová deska pro na/pod omítkové boxy 

 

 
Všeobecný popis 
Protecta FR Graphite Plate je samolepící intumescentní deska, která se 
používá k obnovení ohnivzdornosti flexibilních stěnových konstrukcí při 
jejich narušení plastovými na/pod omítkovými krabicemi. Používá se 
tam, kde jsou stěny opatřeny otvory na přechod potrubí a kabelů do 
zásuvkových boxů na jedné nebo obou stranách stěny. 
 
Grafitová deska okamžitě reaguje na oheň prostřednictvím tepla a 
automaticky se zvětšuje a vyplňuje krabici, čímž brání prostupu ohně a 
kouře. Protecta FR Graphite Plate obnoví ohnivzdornost flexibilních 
stavebních konstrukcí na dobu nejméně 60 minut. Také zabraňuje 
přechodu kouře a ohně přes elektrická vedení mezi zásuvkovými 
krabicemi. 
 
Protecta FR Graphite Plate je k dispozici ve tvaru kruhu nebo čtverce. 
 

Hlavní použití 
Grafitová deska okamžitě reaguje na oheň prostřednictvím tepla a 
automaticky se zvětšuje a vyplňuje krabici, čímž brání prostupu ohně a 
kouře. 

Vlastnosti 
•  Nástěnné boxy se dají instalovat naproti sobě 
•  Až 120 minutová požární odolnost z hlediska integrity a izolační 

odolnosti 
•  Rychlá a snadná instalace 
•  Pro flexibilní stěny stěny s minimální tloušťkou 75 mm 
•  Může být použit na izolované a neizolované stěny 
•  Testované se širokou škálou kabelů a vedení propojených mezi 

krabicemi 
•  Testováno s prázdnými vedeními mezi boxy pro budoucí kabelové 

přechody 

Klasifikace 
Požární odolnost: 
• Až 120  minut pro oba parametry (integrita a izolace). 

Certifikáty 
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Technická specifikace 

 

Technické schválení ETAG 026-2 

Požární zkouška - EN13501-2 EI 30 - 120 

Trvanlivost - ETAG 026-2 
Z2 je určen pro použití ve vnitřních 
podmínkách třídy vlhkosti jiné než 
Z1 s výjimkou teplot pod 0°C. 

Podmínky postupu EN 13238:2010 

Poměr zvětšení 17:1 

Expanzní tlak 65,4 N 

Barva Světlešedá se stříbrnými vločkami 

Textura S texturou 

Povrch 
Matný povrch na jedné 
straně, na druhé straně 
saténový povrch 

Tloušťka Přibližně 3,8 mm 
Hmotnostní jednotka plochy 
/ délky 5,1 Kg/m2 

Hustota 1,409 Kg/m3 

Normální čas rozšíření 2 minuty 

Optimální teplota 
rozpínaní 550°C 

Použití 
Dodává se připravena k instalaci, 
obvykle je nutná jedna deska na 
elektrickou zásuvku 

Skladování Skladujte při teplotách mezi 5°C a 
30°C 

Životnost Za normálních podmínek 50 roků + 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fr-graphite-plate.html


Protecta® FR Damper 
Protipožární ventilační prechod/klapka 

 

 
 
   
 

Všeobecný popis 
Protecta FR Damper se používá na protipožární větrací kanály, které 
pronikají do požárních konstrukcí, jako jsou například požární úseky a 
protipožární stěny, čímž brání pronikání ohně a kouře do okolního 
prostředí a také do větracího potrubí. 
 
Výrobek sestává z ocelového pláště obsahujícího horizontální ocelové 
lopatky ošetřené technicky pokročilým a teplem expandujícím grafitem, 
který uzavírá celou klapku během ohně. Otvory obklopující ventilační 
přechod / klapku je protipožární utěsněn deskou Protecta FR Board ve 
stěnách a Protecta EX Mortar v podlahách. 

 

Hlavní použití 
Určeno na protipožární utěsnění větracích potrubí procházejících 
požárními stěnami a podlahami. 

 

Vlastnosti 
•  Bezúdržbové a bez potřeby elektrického napájení 
•  Stejný ventilační přechod může být instalován na stěny i podlahy 
•  Těsnění proti vniknutí ohně a kouře do okolí a do větracího 

potrubí 
•  Zavírá se v oblasti, kde se nachází oheň, ale ne jinde, takže se dá 

větrací systém použít na odvod kouře z oblastí, které nejsou v 
ohni. 

•  Udržuje teplotu ve ventilačním potrubí pod 120 ° C, a proto chrání 
ventilátory a citlivé jednotky v systému 

•  Není nutná izolace potrubí a vedení 
•  Životnost více než 50 roků, klapka vydrží stejný životní cyklus jako 

ventilační systém 
•  Ventilační přechody jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

standardnímu potrubnímu systému, aby byly snadno 
instalovatelné pro instalatéry 

•  Ventilační přechody jsou připevněny k vnitřní straně potrubí, což 
přináší výhodu úspory místa 

•  Otvor může obsahovat několik ventilačních klapek a navíc vedení 
služeb, jako jsou kabely, kabelové žlaby a roury 

•  Ventilační klapky mají šířku pouze 15cm a ohyby lze připojit přímo 
za protipožární těsnění (je možné objednat iv jiných velikostech) 

•  Klapka může být připevněna nastraně jedné k ventilátoru 
 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• 55 dB – FR Board ve stěně 
• 64 dB – EX Mortar v podlaze 

Požární odolnost:    
• Až 120 minut pro integritu a izolaci 

Certifikáty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace
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Vzhled Vyrobené z ocely a grafitu 

BREEAM Schválený, EC1PLUS na všech 
protipožárních přechodech 

Vnitřní podmínky, 
nainstalované 

Z2: Relativní vlhkost vzduchu do 85% 
a teploty mezi 5°C a 40°C 

Spouštěcí teplota v ohni 100°C 

Teplota, úplné uzavření 160°C 

Čas do úplného uzavření Od 50 sekund do 2 minut 

Poměr zvětšení grafitu 15,5 do 17 

Hustota grafitu 2,6 kg/l 

Vrstva grafitu 1,6 mm 

Klasifikace netěsností Třída C dle EN 1751 (kruhový) 

Průchod vzduchu Mezi 84,2% a 85,4% 

Tlak v ohni FR Damper odolává minimálně 300 Pa 

Standard pro připojení EN 1506:2007 
Norma pro požiarní 
zkoušky EN 1366-12:2014 & EN 1363-1:2012 

Standard pro 
aerodynamiku EN 1751:2014 

Standard pro úrovně zvuku EN ISO 5135:1998 

Bod vzplanutí Není 

Skladování Při teplotách od 5°C do 30°C 

Životnost Za normálních podmínok 50 roků + 

Instalační teplota +5°C to +50°C 

Barva 
Pozinkovaná ocel se sekcí červené barvy 
pro identifikaci umístění protipožární 
klapky 

Balení 1 klapka v krabici 

 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fire-damper.html


Protecta® Interior Paint FR-1 
Protipožární intumescentní barva na bázi akrylu 

 

 
Všeobecný popis 
Protecta Interior Paint FR-1 je dekorativní nátěr se speciálními 
vlastnostmi, který chrání před šířením ohně a chrání zdraví lidí před 
škodlivými chemikáliemi. Je to odolný akrylový lak, vyrobený podle 
nejvyšších požadavků na specifikaci a nabízející nepřekonatelnou 
intenzitu barvy. 
 
Všechny barvy jsou na bázi vody a poskytují hladký, bohatý a neodrážející 
se povrch. Je ideální pro moderní vzhled a pro překrytí povrchových 
nedokonalostí. Protecta Interior Paint FR-1 je jednovrstvý systém, který za 
normálních okolností nevyžaduje žádný základní nátěr, bez vrchního 
nátěru, snadno se používá a velmi snadno se čistí. 

Hlavní použití 
Ideální na Použití v komunálních prostorách (např. Ve veřejných 
budovách, školách a nemocnicích) na plochách stěn a dřeva, protože 
izoluje a na rozdíl od konvenčních nátěrových systémů zabraňuje šíření 
ohně. 

 
Vlastnosti 
•  Protipožární ochrana vašich domů, škol, nemocnic atd. 
•  Netoxický a bez emisí a proto vám neškodí 
•  Odolný a navržen tak, aby vydržel dlouhodobě 
•  Vynikající překryv, který šetří čas a peníze 

 

Klasifikace 
Požární odolnost: 
• Až  30 minut v závislosti na aplikaci. 

Certifikáty 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 

 

Typ Intumescentní barva na bázy akrylu 

Systém úpravy Ztrátou vody 

Zdraví a bezpečnost Není nebezpečný 

Měrná hmotnost 1,40 g/cm3 
Pevné látky 
(teoretické) 70% 

VOC 0,0001 g/L 

Suché na dotyk 1 hodina při ~22°C a 50% RH 

Úplně suché 1,5 hodiny při ~22°C a 50% RH 

Podmínky aplikace Minimálně +10°C a vlhkost nižší jako 80% 

Teplotný rozsah -30°C do +80°C (po vytvrdnutí) 

Trvanlivost Vnitřní podmínky typu Z2 s vlhkostí nižší než 
85% relativní vlhkosti, kromě teplot pod 0 °C 

Skladovatelnost 
Až 6 měsíců při skladování na chladném a 
suchém větraném místě při teplotě +20°C 
až + 25°C 

Životnost 12 rokov 

Balení Vědra o objemu 10 l, sudy s objemem 200 l, 
IBC o objemu 1000 l 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/interior-paint-fr-1.html


Protecta® FR Coating 
Protipožární nátěr  

 

 

Všeobecný popis 
Protecta FR Coating je nástřikový ablativní tmel určený pro zvýšení 
odolnosti, utěsnění a ochranu minerálních vláken před ohněm. Je 
založen na odolném polymerním systému s inertními plnivy, 
nehalogénovými retardéry hoření a konzervačními prostředky, které 
odolávají mikrobiálnímu napadení. 
 
Protecta FR Coating je určen k nanášení stříkáním přímo na minerální 
vlákna. Povlak po vyschnutí poskytuje flexibilní bílý povrch. Během 
instalace minerálních desek vytvrzen nátěrový tmel snižuje delaminace a 
zvyšuje stabilitu povrchu při aplikaci lepidla a fixačního tmelu. 

Hlavní použití 
Protipožární nátěr nanášený na minerální vlákna je klasifikován pro 
všechny typy staveb s nebo bez přechodů stavebních konstrukcí. Vhodný 
na většinu povrchů, včetně betonu, cihel, zdiva, oceli, dřeva, sádry, skla, 
plastů a většiny neporézních povrchů. 

Vlastnosti 
•  Lehké dovybavení dalších stavebních konstrukcí po instalaci 
•  Netoxický a bez emisí 
•  Trvale flexibilní - přizpůsobí se pohybem během požáru a menším 

pohybem v konstrukci, ve které je nainstalován 
•  Vhodný na většinu povrchů, včetně betonu, cihel, zdiva, oceli, dřeva, 

sádry, skla, plastů a většiny neporézních povrchů 
•  Může se používat v neomezených délkách stěn s výškou do 1200 

mm a v podlahách se šířkou do 120 mm 
•  Může být instalován do sádrokartonových stěn bez ohraničení 

kolem otvoru 
•  Bez halogenů s přidanými fungicidy 
•  Po úplném vytvrdnutí potažená deska odolává vodě a mrazu 

 
Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• Rw 55 dB - Protecta  FR   Coating  1,0 mm  WFT na obou stranách s 

tloušťkou minimálně 50 mm silnou minerální deskou s hustotou 
minimálně 160 kg / m3 

Požární odolnost: 
• Až  180  minut v závislosti na typu inatalace 

 

Certifikáty 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 

 

Forma Viskózní pasta připravená k použití 

Systém úprav Ztrátou vody 

Barva Bílá 

Nelepivý Max. 75 minut 

Úplně vytvrdnuté 3 až 5 dní v závislosti na vrstvě a 
teplotě 

Flexibilita Nízká až střední, 12,5 % 

Specifická váha 1,3 – 1,4 

pH 8,5 – 9,2 

Bod vzplanutí Není 
Obsah pevných 
látek > 58 % 

Teplotní rozsah -30°C to +80°C (když je vytvrdnutý) 

Aplikační teplota +10°C to +30°C 

 
Skladování 

Až 12 měsíců při skladování v neotevřených 
obalech v chladu a suchu. ZABRAŇTE MRAZU 
a extrémním teplotám. Skladovány při 
teplotách mezi 5°C a 30°C 

Životnost Až 25 roků při použití podle doporučení 

Balení 8l vědra, 200l barely 
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https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fr-coating-8-litre.html


Protecta® Service Coating FR-1 
Protipožární nátěr pro kabely v servisních instalacích 

 

 
Všeobecný popis 
Protecta Service Coating FR-1 je intumescentní nátěr na bázi vody 
určený na protipožární ochranu kabelů v servisní instalaci. 
 
Vrstva nátěru zvyšuje izolaci a integritu instalace. Povlak je netoxický, 
bez emisí, odolný a dá se aplikovat v jednom nátěru, což šetří čas a 
peníze. 

Hlavní použití 
Protect Service Coating FR-1 poskytuje vynikající požární odolnost, takže 
hořlavé kabely jsou ohnivzdorné. Může se použít v kombinaci s Protecta 
FR Board jako nátěr kabelů k dosažení vyšší klasifikace požární odolnosti. 

Vlastnosti 
•  Netoxický a bez emisí s téměř nulovým VOC a nejlepšími možnými 

klasifikacemi emisí 
•  Odolný, robustní a navržený tak, aby vydržel, je možné ho vyčistit 

vlhkým hadříkem bez rizika, že se barva vymyje 
•  Není potřeba žádný vrchní lak, vynikající pokrytí štětcem nebo 

stříkáním a může se nanášet v jedné vrstvě a tím šetří barvu a 
zejména čas aplikace 

•  Očekávaná trvanlivost nátěru je nejméně 12 roků 
•  Bez halogenů s přidanými konzervačními látkami, které odolávají 

bakteriím a plísním a poskytují dodatečnou ochranu zdraví ne 
škodlivými emisemi 

 

Klasifikace 
Požární odolnost: 
• Až 90  minut v závislosti na typu aplikace. 

 

Certifikáty 
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Technická specifikace 

 

Typ Intumescentní barva na bázy akrylu 

Systém úprav Ztrátou vody 

Barva Matná bílá nebo základní 

Zdraví a bezpečnost Není nebezpečný 

Merná hmotnosť 1,40 g/cm3 

VOC 0.0001 g/L 

Nelepivý 1 hodina pri ~22°C a 50% RH 

Vytvrdnutý 1,5 hodiny pri ~22°C a 50% RH 

Podmínky 
aplikace Minimum +10°C a vlhkost méně něž 80% 

Teplotní rozsah -30°C do +80°C (když je vytvrdnutá) 

 
Trvanlivost 

Vnitřní podmínky typu Z2 s vlhkostí nižší než 
85% relativní vlhkosti, kromě teplot pod 0°C 

Skladování Až 6 měsíců při skladování v chladu a suchu, 
dobře větraný prostor mezi +20°C až + 25°C 

Životnost 12 roků 

Balení 3l vědra 

https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/service-coating-fr-1.html


Protecta® FR Putty Cord 
Protipožární modelovatelný tmel 

 

 

Všeobecný popis 
Protecta FR Putty Cord je navržen tak, aby se dal snadno nainstalovat 
kolem servisních přechodů, kde velmi malá mezera okolo servisních 
vedení. Je také ideální pro aplikace, kde nejsou žádné mezery nebo spáry 
a kvůli požadované hloubce a podkladu je nemožné nebo obtížné používat 
konvenční protipožární tmely. 
 
Protecta FR Putty Cord je snadno instalovatelný protipožární tmel a 
zvukový izolant dodáván jako tvrdnoucí tmel. Je ručně zpracovatelný, 
opakovaně použitelný kvůli svým vlastnostem. Dodávají se v 
tvarovatelných válečcích, které jsou samolepící. 

Hlavní použití 
Protecta FR Putty Cord je třeba dodatečně instalovat tam, kde není možné 
použít běžné těsnící materiály kolem průchodů kabelů a trubek. 

Vlastnosti 
•  Zabraňuje pronikání studeného i horkého kouře 
•  Samolepící a velmi snadno použitelný bez nutnosti nářadí 
•  Neovlivňované vlhkostí, může být použit ve vlhkých místnostech 
•  Nikdy nevytvrdne a nezajišťuje pevné uchycení 
•  V případě potřeby se dá měnit velikost 
•  Poskytuje vynikající zvukovou izolaci 
•  Přátelské k životnímu prostředí a pro uživatele, neobsahuje žádná 

rozpouštědla nebo VOC 
•  Obsahuje nízkotlaký intumescent pro optimální protipožární 

ochranu 
•  Pracovní životnost nejméně 50 roků 
 

Klasifikace 
Požární odolnost: 
• Až 90  minut v závislosti na aplikaci 

Certifikáty 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická specifikace 

 

Stav Připravený na použití, silikonový tmel 

Trvanlivost/service 

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

Hustota 1,55 g/ml 

Teplota aplikace +4°C do +40°C 

Provozní teplota -70°C do +120°C 

Skladování Skladované při teplotách mezi 5°C a 30°C 

Životnost Za normálních podmínek až 50 roků 

Barva Červená 

Tvar Ø 15 mm x 200 mm váleček 

Balení 5 válečků v krabici 
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https://www.polyseam.com/protecta/protecta_en/fr-putty-cord-577.html


Protecta® FR Putty Pads 
Protipožární modelovatelné polštářky 

 

 
Všeobecný popis 
Protecta FR Putty Pads jsou snadno použitelné těsnící a zvukově izolační 
tmely dodávané jako polštářek (destička). Polštářek je ručně 
zpracovatelný, opakovaně použitelný a opětovně servisovatelný kvůli 
svým plastickým vlastnostem. 
 
Protecta FR Putty Pads vytvoří protipožární odolnost vodovodní krabice a 
tím stěny na 90 minut. Zabrání také průniku kouře a plamenů při požáru, 
pohybu zvuku a vzduchu během životnosti přes boxy a dutiny ve stěnách. 
 
Protecta Putty Pads pro elektrické zásuvky jsou tvarovány na Použití na 
jednoduchých i dvojitých elektrických zásuvkách v suchých obkladových 
stěnách. Podložky jsou dodávány v kruhovém tvaru pro vnitřní instalaci v 
objímce a v obdélníkovém tvaru prePoužití na zadní stěně zásuvky. 

 

Hlavní použití 
Protecta FR Putty Pads jsou tvarovány na Použití v instalacích 
jednoduchých i dvojitých stěn v suchých obkladových stěnách a krabicích 
s voděodolnou stěnou. 

 

Vlastnosti 
•  Poskytuje vysokou protipožární odolnost pro vodovodní krabice v 

suchém podkladu dělících stěn 
•  Zabraňuje pronikání studeného i horkého kouře 
•  Samolepicí a velmi snadno použitelný bez použití nářadí 
•  Může být použit v nástěnných boxech na obou stranách stěny aniž 

by bylo nutné zajistit bezpečnou vzdálenost mezi instalacemi 
•  Může být použit v jednoduchých nebo dvojitých stěnových boxech 

(studená a horká voda) 
•  Není ovlivňován vlhkostí, může být použit ve vlhkých místnostech 
•  Nikdy neztvrdne a nezajišťuje pevné uchycení 
•  V případě potřeby se dá změnit na jiné velikosti 
•  Poskytuje vynikající zvukovou izolaci 
•  Přátelské k životnímu prostředí a pro uživatele, neobsahuje žádná 

rozpouštědla nebo VOC 
•  Obsahuje nízkotlaký intumescent pro optimální protipožární 

ochranu 
•  Pracovní životnost nejméně 50 roků 

 

Klasifikace 
Zvuková odolnost: 
• Rw 67dB - Putty Pads pro na/pod omítkové boxy 
 

Požární odolnost: 
• Až 90 minut v závislosti na aplikaci 
 

Certifikáty 

 

 

 
 

 
 
 
 

Technická specifikace 
 

Stav Připravený na použití, silikonový tmel 

Trvanlivost/service 

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

Hustota 1,55 g/ml 

Teplota aplikace +4°C do +40°C 

Tloušťka 4 mm 

Provozní teplota -70°C do +120°C 

Skladování Skladované při teplotách mezi 5°C a 30°C 

Životnost Za normálních podmínek 50 roků 

Barva Červená 

Tvar Předtvarované polštářky určené k okamžitému 
použití 

Balení 

Pro nástěnné boxy na vodovodní 
baterii: 4 soupravy v balení 
Pro elektrické zásuvky: 20 polštářků 
na krabici 
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Přehled aplikací 
   
 
 
 

Typ přechodu 
 
 

 
Velikost 

 
 
 
 
 
 

FR PUTTY CORD 

FR COLLAR 

FR ACRYLIC 

FR GRAPHITE 

FR IPT 

FR FOAM 

EX MORTAR 

FR BOARD 

FR PIPE WRAP 

FR SERVICE TRANSIT 

FR DAMPER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√= Ano x = Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) S Protecta  FR   Pipe Wrap 
  2) S Protecta FR Damper  
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Kontaktujte nás:    Odborný poradce: 
 

Rewan Czech Republic s.r.o. (obchodní kancelář) Kontakt: +421 (902) 366 600 
Vídeňská 119 (budova VIENNA POINT) E-mail: protecta@rewan.cz 
619 00 Brno                    protecta@rewan.sk 
Česká republika 
Tel.: +420 547 137 260 
M.: +420 732 949 321 
E-mail: rewan@rewan.cz 

 
REWAN, s.r.o.       Kontakt: +421 (902) 366 600 
Ivánska cesta 30/B       
821 04 Bratislava        
Slovenská republika 
Tel: +421(2) 32 11 25 81 
M.: +421 (911) 315 432 
E-mail: rewan@rewan.sk 
 
REWAN, s.r.o. (logistické centrum) 
Ľ.Stárka 2150/16 
911 05 Trenčín 
Slovenská republika 
Tel: +421 (32) 649 10 62 
M.: +421 (911) 366 601 
E-mail: rewan@rewan.sk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.rewan.cz 
www.rewan.sk 
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