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Protipožární deska Protecta® FR Board je navržena tak, aby 
zabránila šíření ohně a kouře přes prostupy v protipožárních stěnách 
a podlahách, kde se prostupy vytvářejí za účelem instalace různých 
technických vybavení budovy. Protipožární deska Protecta® FR 
Board také zachová v protipožárních stěnách a podlahách akustické 
vlastnosti. 

 
Protipožární deska Protecta® FR Board sestává z jádra tvořeného 
kamennou vlnou s vysokou hustotou, pokrytého protipožárním 
nástřikem Protecta® FR Coating. Protipožární nástřik poskytuje 
dodatečnou ochranu a to výrazným snížením propustnosti jádra z 
kamenné vlny a zabraňuje přechodu horkých plynů, čímž se redukuje 
nárůst teploty na ohni nevystavených straně a redukuje se šíření tepla 
přes technické vybavení budovy. 

 
Protecta® FR Board je dostupná s vrchní vrstvou na jedné nebo na 
obou stranách, přičemž typ zvolí na základě technického uvážení a 
požadované požární odolnosti. Na stavbě musí být protipožární deska 
Protecta® FR Board použita spolu s protipožárním tmelem Protecta® 
FR Acrylic pro utěsnění okolí technického vybavení a přilehlých 
konstrukcí. 

 

• Klasifikovaná pro všechny typy konstrukcí s nebo bez technických 
přestupů budovy 

• Jednoduchá a velmi rychlá instalace 

• Po instalaci se dá snadno namontovat dodatečné technické vybavení 

• Trvale pružná - umožní pohyb během požáru a menší pohyb v konstrukci, 
v rámci které byla instalována 

• Vhodná pro většinu povrchů, včetně betonu, cihel, zdiva, oceli, dřeva, 
sádry, skla, plastu a většiny neporézních povrchů 

• Může být použita v neomezených délkách ve stěnách s výškou do  

1200 mm a v podlahách se šířkou do 800 mm. 

• Může být instalována do sádrokartonových stěn s rámováním nebo bez 
rámování kolem prostupu 

• Bez halogenů s přidanými fungicidy 

• Po úplném vytvrzení je deska odolná vůči UV záření, vlhkosti a mrazu 

• Protecta® FR Board může být dodána s hladkým povrchem 

• Je třeba učinit preventivní opatření, aby se zabránil osobám vstup na 
prázdné horizontální těsnění prostupu 

 

 

Popis Redukce 
zvuku 

Jednoduchá 50 nebo 60 mm FR Board 2-S jako jednoduchá 
instalace 

Rw 55 dB 

Jednoduchá 50 alebo 60 mm FR Board 2-S jako jednoduchá 
instalace 

Rw 29 dB 

Dvojitá 50 alebo 60 mm FR Board 1-S nebo 2-S jako 
kombinovaná instalace 

Rw 52 dB 

Dvojitá 50 alebo 60 mm FR Board 1-S alebo 2-S s 50 mm 
dutinou, velká instalace 

Rw 53 dB 

Doska Protecta® FR Board byla testována v BM Trada (akreditace UKAS); dle EN ISO 
10140-2:2010. 

 

 
 

 

Stavba Popis Klasifikace 

Pružné stěny s 
obsahem sádry, zdiva, 
pórobetonu nebo 
betonu 

Neomezená šířka x 1200 mm výška, 
plomba s dvojitou 50 mm Protecta 
FR Board 1-S 

EI 120 (E 120) 

Pevné stěny s 
obsahem zdiva, 
pórobetonu nebo 
betonu, v rámci stěn 
nebo mezi hlavou stěn 
a podhledem 
podlahových desek 

Neomezená šířka x 1200 mm výška 
plomba s jednoduchou 
60mm Protecta FR Board 2-S 

EI 90 (E 240) 

Neomezená šířka x 1200 mm výška, 
plomba s dvojitou 60 mm Protecta FR 
Board 2-S 

EI 180 (E 240) 

Do 1200 mm x 1200 mm plomba s 
dvojitou 60 mm Protecta FR Board 
2-S 

 
EI 240 (E 240) 

  

Pevné podlahy s 
obsahem pórobetonu 
nebo betonu v rámci 
podlahy nebo mezi 
podlahou a stěnami 

Do 1200 mm x 600 mm      
plomba s jednoduchou 60 mm 
Protecta FR Board 2-S 

 

EI 120 (E 240) 
 

Do 1200 mm x 600mm plomba s 
dvojitou 60mm Protecta FR Board 
2-S 

EI 180 (E 240) 

Do 2400mm x 1200mm          
plomba s jednoduchou 60 mm 
Protecta FR Board 2-S (viz. níže) 

EI 90 (E 120) 

Neomezená délka x 120 mm šířka  

lineární plomba s jednoduchou EI 120 (E 240) 
 60 mm Protecta FR Board 2-S  
NB. Prosím, prečítajte si pred použitím Návod na inštaláciu. 

 

 
Podle pravidel EN 1366-3 se výsledky zkoušek v podlahách s délkou 
těsnění min. 1 m vztahují na jakoukoliv délku, pokud není poměr 
obvodové délky a plochy prvku menší než poměr zkušebního vzorku. 
Následující velikosti otvorů jsou tedy povoleny tam, kde je uveden 
rozměr 2400 x 1200 mm v tomto technickém listu a v návodu k instalaci.

 

Max. velikosti otvorů v podlahách nebo mezi podlahou a stěnami 

1200 mm šířka x 2400 mm délka (testované) 

1100 mm šířka x 2900 mm délka 

1000 mm šířka x 4000 mm délka 

900mm šířka x 7000 mm délka 

≤ 800 mm šířka x ∞ (nekonečná) délka 
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Sloučenina Míra emisí po 4 
týdnech 

TVOC 0,20 mg/m2h 

Formaldehyd n.d. 

Amoniak n.d. 

Karcinogenní n.d. 

n.d. znamená nezjištěno 

Protecta® FR Board deska splňuje požadavky BREEAM podle protokolu M1 Protocol for 
Chemical and Sensory Testing of Building Materials (Protokol pro chemické a senzorické 
testování stavebních materiálů) vydaný RTS verze 15.12.2004, což je nejlepší možná 
známka ochrany zdraví v okolním prostředí a v interiéru pro nátěry. Testované zkouškou 
Eurofins Product Testing, záznam číslo 392-2014-00000407B. 

 

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

 
Kód definující, zda je Trubka uzavřena, je uveden za klasifikací požáru. 
Například EI 60 C / U, což znamená, že Trubka 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 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 ≥ 50cm délkou na obou stranách, 
plastová 

U/U 2) 

Trubka podepřena závěsným 
systémem, kovová 

Protipožární opora C/U 1) 

Ne protipožární U/C 1) 

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

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

  

Stav Pripravené na okamžité použitie, vopred natreté dosky 

Hustota 
Doska: 160 kg/m3 (150 – 170kg/m3) 
Náter: 1,3 – 1,4kg/l 

 
Odolnost 

Y1 – Určené k použití v teplotách pod 0 ° C s 
vystavením UV záření a vlhkosti, nevystavovat dešti. 
Zahrnuje i nižší třídy Y2, Z1 a Z2. 

Bod vzplanutí Žádný 

Nelepivý Max. 75 minut (tmel) 

Tvorba povlaku Max. 25 minut (tmel) 

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

Flexibilita Střední, 12,5% 

Tepelná vodivost 0,038 W/mK 

Skladovaní 
Může být skladován dlouhé období. Skladovat 
v teplotách mezi 5°C a 30°C 

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

 
Omezení 

Pokud se desky budou používat v trvale vlhkém 
prostředí, měl by se na tmel aplikovat nátěr 
Protecta® FR Coating 

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

Instalační teplota Od +5°C do +50°C 

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

Balení 
FR Board 50x600x1200 mm: 80 ks na paletě   
FR Board 60x600x1200 mm: 72 ks na paletě 

 

 


