
V rámci naší politiky neustálého vývoje a testování produktů si vyhrazujeme právo na úpravu nebo změnu 
specifikace produktu bez předchozího upozornění. Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou 
poskytnuty v dobré víře a jsou pouze informativní. Všechny poskytnuté nákresy jsou pouze ilustrační. 
Jelikož společnost Polyseam nemá kontrolu nad metodami nebo kompetencí při instalaci ani nad 
podmínkami na stavbě, neposkytuje žádné záruky, co se týče skutečného účinku produktu, uvedeného v 
tomto dokumentu a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škodu nebo zranění způsobené 
použitím poskytnutých informací. 
 

Technický list podľa        
ETA 13/0879 & 18/0904 

www.rewan.cz 
Rewan Czech Republic s.r.o. 

1 (2) 2020 04 15 

 

   

  

                                                                  
                                                                                    

 

 
 
  

PROTECTA® FR GRAPHITE 

TECHNICKÝ LIST 
 

 
 
Protipožární tmel Protecta® FR Graphite je vysoce specifická formule, která 
má zabránit šíření ohně, kouře a plynů přes prostupy v požárních stěnách a 
podlahách. Protipožární tmel Protecta® FR Graphite se po vystavení ohni 
rozpíná a uzavírá otvory kolem prostupů po shoření hořlavých materiálů 
nebo materiálů tavících se při nízké teplotě. 
 
Protipožární tmel Protecta® FR Graphite je navržen tak, aby utěsnil náročné 
prostupy, ke kterým se běžnými protipožárními tmely nedostanou, jako 
např. velké plastové trubky. 
 
Protipožární tmel Protecta® FR Graphite může být použit s vhodným 
výplňovým materiálem, např. kamenná vlna nebo výplňový materiál 
Protecta®, aby byl zaručen správný poměr šířky a hloubky a aby se 
zredukovalo smršťování tmelu během tvrdnutí. Minimální hloubka a 
maximální šířka spojů jsou uvedeny v instalačních pokynech. Tepelná 
aktivace nastává při teplotě 150 ° C, kdy se materiál rozpíná (nabobtná), aby 
zabránil průchodu ohně a kouře až do 4 hodin. 
 
 

 
 
• Klasifikován ve většině konstrukcí pro plastové trubky a kabely 

• Snadná aplikace 

• Vysoká zvuková izolace 

• Nízké emise - šetrný k životnímu prostředí a k uživateli 

• Trvale pružný - umožňuje rozpínání do 12,5% 

• Při aplikaci na většinu materiálů není nutný základní nátěr, viz 

instalační pokyny pro další informace 

• Vhodný pro většinu povrchů, včetně betonu, cihel, Leca (keramzit), 

oceli, dřeva, sádry, skla, PVC a většiny neporézních povrchů. 

• Rychle tvrdne, nelepivý do 1 hodiny od aplikace 

• Specifikace požární odolnosti výplně prostupu byla stanovena po 

uplynutí 1 měsíce od vytvrzení výplně 

• Minimálně 12 měsíční doba skladování 

• 30 letá životnos 

 

 
 

Sloučenina Míra emisí po 
3 dnech 

Míra emisí po 
 4 týdnech 

TVOC 41 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 n.d. n.d. 
n.d. alebo < znamená nezjištěné 

 
Protipožární tmel Protecta® FR Graphite je v souladu s požadavky GEV a 
výsledky odpovídají EMICODE emisní třída EC 1plus, což je nejlepší 
možná známka ochrany zdraví ve venkovním prostředí a v interiéru. 
testované zkouškou Eurofins Product Testing, záznam číslo G12871B. 
 

 

 
 

 
 

Popis Redukce zvuku 

Jednostranná instalace ≥ 25 mm vrstva Rw 53 dB 

Oboustranná instalace ≥ 25 mm vrstva Rw > 53 dB 

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

 
 
Při testování trubek je možné si 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 EI 60 C / 
U, což znamená, že trouba byla uzavřena uvnitř pece a neuzavřená mimo 
pece. Konfigurace zkoušky definuje možné schválení. 
 
Naše technické posouzení je založené na EN 1366-3:2009: 

Předpokládané použití trubky Ukončení 
trubky 4) 

Dešťová trubka, plastová Při drenáži U/U 1) 
Ne při drenáži C/C 2) 

Drenážní nebo odpadová trubka, 
plastová 

Větraný odtok U/U 1) 
Nevětraný odtok U/C 1) 
Odtok/lapač vody U/C 1) 
Ne při drenáži C/C 2) 

Trubka v uzavřeném okruhu (voda, plyn, vzduch, elektřina atd.) C/C 2) 3) 
Trubka pro systém regenerace spalin, plastová U/C 1) 
Trubka s otevřenými konci a ≥ 50 cm délka na obou stranách, 
plastová U/U 2) 

Trubka podepřena závěsným 
systémem, kovová 

Protipožární opora C/U 1) 
Ne protipožární U/C 1) 

Šachtová trubka na likvidaci odpadu, kovová U/C 1) 
1) Navržené v EN 1366-3:2009.  
2) Posouzení firmou Polyseam na základě testů. 
3) Kovové trubky by měli mít protipožární oporu. 
4) U/U klasifikovaný protipožární kryt C / U, U / C a C / C. C / U klasifikován protipožární kryt U / 
C a C / C. U / C klasifikován protipožární kryt C/C. 

Všeobecný popis produktu 

Vlastnosti 

Zvuková izolace 

Emisní údaje (kvalita vzduchu v interiéru) 

Konfigurace ukončení trubek 
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PROTECTA® FR GRAPHITE 

TECHNICKÝ LIST 
 

 
 

Stav Připraven k použití, grafitová výplň na bázi vody 

Specifická váha 1,50 – 1,60 

pH 8,00 – 9,50 

Bod vzplanutí Žádný 

Míra expanze cca 1 : 25 

Nelepivý 60 minut 

Tvorba povlaku 30 minut 

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

Pružnost Nízká až střední 12,5% dle ISO 11600 

Odolnost/servis Třída Z2 

Tepelná vodivost 0,85 W/mK (+/- 3%) @ 20mm hloubka 

Skladovaní 12 měsíců v uzavřených náplních. Skladovat v 
teplotách mezi 5°C až 30°C 

Životnost 30 roků 

Provozní teplota Od -15°C do +75°C 

Aplikační teplota Od +4°C do +30°C 

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

Omezení 
Neměl by se používat v trvale vlhkém prostředí ani ve 
spojích s vysokou mírou pohybu, ve spojích na úrovni 
podlahy ani ve spojích pod zemí 

Klasifikace CE - označení - protipožární tmel pro protipožární 
prostupy třída EI 240 

Barva Tmavě šedá (může ztmavnout během tvrdnutí) 

Balení 

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

 
 

Technické údaje 


