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1.  Protipožární malta Protecta® EX Mortar je suchý bílý prášek 

sestávající z anorganických sloučenin a perlitu. 
 

2. Po smíchání s vodou vytvoří sloučeniny vysoce tepelně 
izolační protipožární těsnicí hmotu, která zabraňuje šíření 
ohně a kouře přes prostupy ve stěnách a podlahách, včetně 
prostupů vytvořených kolem technických vedení budovy. 

 
3. Protipožární malta Protecta® EX Mortar také zachová ve 

stěnách a podlahách akustické vlastnosti. 
 

4. Protipožární malta Protecta® EX Mortar během tvrdnutí 
expanduje hydraulickým působením přibližně o 1%, čímž 
zajišťuje pevné utěsnění kolem technických vedení a 
okolních prostupů. 

 
5. Protecta® EX Mortar se snadno brousí a provrtává. Hmota 

zaschne na šedo-bílou barvu, kterou lze natřít. 

 

• Klasifikována do stěn a podlah z betonu, cihly, sádry atd. 

• Vhodná pro kabely, kabelové svazky, kabelové rošty, kabelové 
žlaby, ocelové, měděné, plastové trubky a větrací potrubí 

• Jednoduché aplikování, zanechává velmi hladký povrch 

• Vysoký stupeň mechanické odolnosti, utěsnění je nosné bez 
vyztužení 

• Před aplikací není nutný základní nátěr při většině základních 
složek stavebních materiálů, avšak kovy, které jsou v kontaktu s 
maltou musí být chráněny proti korozi 

• Vhodná pro většinu povrchů, včetně betonu, cihel, Leca 
(keramzitu), oceli, plastu atd., Ale nevhodné pro dveře nebo 
technické prostupy, které jsou v pohybu 

• Produkt je certifikovaný pro použití do stěn, ale doporučuje se použít 
pro tyto aplikace v kombinaci s Protecta® FR Board 

• Zcela vytvrzené do 1 hodiny 

• Specifikace požární odolnosti sloučeniny byla stanovena 1 
měsíc po aplikaci 

• Téměř neomezená doba skladování 
 

 

Popis Redukce zvuku 

Jednostranný odlitek ≥ 50 mm vrstvy jako lineární 
těsnění Rw 64 dB 

Oboustranný odlitek ≥ 25 mm vrstvy jako lineární 
těsnění Rw 64 dB 

Jednostranný odlitek ≥ 50 mm tlustý jako velké 
těsnění Rw 48 dB 

Oboustranný odlitek ≥ 25 mm tlustý jako velké 
těsnění Rw 48 dB 

 
Malta Protecta® EX Mortar byla testovaná v BM Trada (UKAS 
akreditace), dle EN ISO 10140-2:2010. 

Litá deska obsahuje kamennou vlnu s hustotou ≥ 150kg / m³. Prosím, přečtěte si před 
použitím Návod k instalaci. 

 

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

 
 

 
Maximální velikosti otvorů v rámci podlahy nebo mezi podlahou a stěnou 

1200 mm šířka x 2400 mm délka (testováno) 

1100 mm šířka x 2900 mm délka 

1000 mm šířka x 4000 mm délka 

900 mm šířka x 7000 mm délka 

≤ 800 mm šířka x ∞ (nekonečná) délka 

 

  

 

 

Stavba Popis Klasifikace 

Flexibilní stěny s 
obsahem sádry, zdiva, 
pórobetonu nebo betonu 

Do 2400 mm široká a 1200 mm 
vysoká plomba s oboustrannou 
25 mm Protecta® EX Mortar na 
25 mm lité desce 

 

EI 120 (E 120) 
 

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

Do 2400 mm široká a 1200 mm 
vysoká plomba s jednostranným 
50 mm Protecta® EX Mortar na 
50 mm lité desce 

 

EI 120 (E 180) 
 

Do 2400 mm široká a 1200 mm 
vysoká plomba s jednostrannou 
100 mm Protecta® EX Mortar 

 

EI 240 (E 240) 
 

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

Do 2400 mm x 1200 mm 
plomba s 50mm Protecta® EX 
Mortar na vrchu 50 mm lité 
desky 

 

EI 180 (E 180) 
 

Do 2400 mm x 1200 mm 
plomba litá s 100 mm Protecta® 
EX Mortar 

EI 240 (E 240) 
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Protecta® EX Mortar malta byla podrobena zátěžovým a nárazovým 
zkouškám v podlahách dle ETAG 026-2 a EOTA TR001 odstavec 2. 
Testy proběhly při minimální povolené tloušťce odlitku 100 mm. 
 
Podle limitů zatížení v níže uvedené tabulce není nutné vyztužení, 
důrazně se však doporučuje, aby se okraje otvorů očistili od prachu a 
volných částic a dokonalé dočištění se dosáhlo použitím čisté vody. 
Zvlhčení okrajů před litím zlepší přilnavost. Protipožární malta 
Protecta® EX Mortar by neměla být litá do povrchově upraveného 
betonu. Malta musí být rozmíchána na hustou, ale tekutou hmotu v 
poměru cca 2 díly prášku na 1 díl vody. Maximální nosnost je 
dosaženo 28 dní po odlití. Výsledky zkoušek: 
 

Zkouška v 1500x1000 mm rámu Výsledky 

Náraz měkkého tělesa, provozuschopnost 500 Nm 

Náraz měkkého tělesa, bezpečnost při použití 700 Nm 

Náraz tvrdého tělesa, provozuschopnost 6 Nm 

áraz tvrdého tělesa, bezpečnost při použití 10 Nm 

Koncentrovaná zátěž na ETAG 26-2 15 kN 
 

 

Aplikace Teplota Čas 

Pro zalévací hmotu mix 
3,5 : 1 

0 °C 19 minut 
10 °C 18 minut 
20 °C 17 minut 
30 °C 16 minut 
40 °C 15 minut 

Pro lití mix 2 : 1 

0 °C 40 minut 
10 °C 35 minut 
20 °C 30 minut 
30 °C 25 minut 
40 °C 20 minut 

Protipožární malta Protecta® EX Mortar byla míchána elektrickým 
mísičem 90 sekund s lopatkou o průměru 100 mm. Čím je větší 
kolmost v procesu míchání, tím rychleji bude malta tuhnout. 
Protipožární malta Protecta® EX Mortar je navržena tak, aby rychle 
tvrdě a je systémem pro profesionální instalatéry, kde je velmi 
důležitý rychlý čas aplikace. Pro pomaleji vytvrzování lze do suchého 
maltového prášku přidat zpomalovač (detergent) prodáván 
samostatně. 

 

 

Sloučenina Míra emisí po 3 
dnech 

Míra emisí po 4 
týdnech 

TVOC 12 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 7,1 µg/m3 n.d. 
Acetaldehyde < 3 µg/m3 n.d. 
Součet for + ace < 0,006 ppm n.d. 
Karcinogenní < 1 µg/m3 < 1 µg/m3 

n.d. alebo < znamená nezjištěné 
Protecta® EX Mortar malta splňuje požadavky GEV a výsledky odpovídají EMICODE 
emisní třída EC 1plus což je nejlepší možná známka ochrany zdraví v okolním prostředí a v 
interiéru. Testované zkouškou Eurofins Product Testing, záznam číslo G12874B. 

Při testování trubek je možné zvolit, zda se trouba 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 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 trubky Ukončení 

trubky 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 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 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 Prášek připravený na smíchání s vodou 
Spotřeba produktu 
při poměru 2:1 

Cca 3,42 pytle na m2 @ 50mm hloubce cca 6,83 
pytle na m2 @ 100mm hloubce 

Suchá hustota Okolo 900 kg / m3 po úplném vytvrzení 
Bod vzplanutí Žádný 
Reakce na požár Třída A1 dle EN 13501-1 
Tvrdnutí Méně než 1 hodinu v závislosti na podnebí 
Úplné ztvrdnutí Do 30 dnů v závislosti na tloušťce a teploty 
Flexibilita Žádná 
Odolnost/servis Třída Z2 

Tepelná vodivost 0,051W/mK 
Životnost 30 roků 

Skladovaní Žádné omezení pro neotevřené pytle, na suchém místě 
s teplotami mezi 5°C a 30°C 

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

Omezení Neměl by se používat v trvale vlhkém prostředí 
nebo v pohyblivých spojích 

Klasifikace CE - označení - Protipožární těsnění pro požární 
otvory a prostupy třídy EI 240 

Barva Bílá 

Balení 

Pytel - 20 litrů 
Vědro - 10 litrů 
Pytle: 63 ks na paletě, cca 800 kg  
Kbelíky: 72 ks na paletě, cca 500 kg 
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