
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Páska Protecta® FR Pipe Wrap je navržena tak, aby zachovala 
protipožární odolnost stěn a podlah, které jsou přerušeny plastovými 
trubkami, potrubími nebo kovovými trubkami se souvislou hořlavou 
izolací. Může se použít v sádrokartonových stěnách, zděných a 
betonových stěnách a podlahách. 

Každá páska sestává z reaktivního expandujícího pásu na bázi grafitu, 
který reaguje na teplo a uzavírá otvor vznikající po deformaci hořící 
plastové trubky nebo izolace. Páska se instaluje kolem trubky nebo 
izolace a upevní se samolepicím štítkem. Prostor kolem pásky se 
utěsní pomocí Protecta® EX Mortar nebo Protecta® FR Board. 

 

• Pro plastové trubky od nejmenších dostupných velikostí až po 
Ø 400 mm se širokou škálou různé šíře stěn trubky 

• Pro kovové trubky se souvislou hořlavou izolací 
• Pro plastové trubky s kabely (vedení) 
• Pásky se dodávají ve dvou druzích a to nařezané na nejběžněji 

používané průměry nebo v 25m svitcích pro všechny průměry 
• Klasifikace požáru až do 240 minut pro integritu i izolaci 
• Certifikovaná pro PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, 

ABS, SAN + PVC a PP trubky 
• Testovaná a certifikovaná pro aplikace ukončení trubek U / U 
• Klasifikovaná pro protipožární těsnění ve všech typech konstrukcí 
• Výborná zvuková izolace 
• Žádné emise - šetrná k životnímu prostředí a k uživateli 
• Jednoduchá instalace v rámci Protecta® FR Board a EX Mortar 
• Neomezená doba skladování (za vhodných podmínek) 
• 30letá životnost 

 

 

Popis Redukcia zvuku 

Pipe Wrap instalovaná do FR Board 55 dB RW 

Pipe Wrap instalovaná do EX Mortar 64 dB RW 

Hodnota zvukové izolace je platná pouze pro těsnění, nikoliv pro jiné prvky 
stavební konstrukce. Zvuková izolace byla testována akreditovanou 
laboratoří Exova BM Trada ve Velké Británii v souladu s EN ISO 10140-2. 
Testový protokol je dostupný na požádání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Při testování trubek je možné zvolit, zda se trubka neuzavře nebo se 
uzavře uvnitř pece nebo mimo pece nebo na obou stranách. Zvolená 
konfigurace závisí na plánovaném použití trubky 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 testu definuje možné 
schválení. 

 Naše návrhy pro technické posouzení jsou: 

Plánované použití trubky Ukončení 
trubky 

Dešťová trouba 
Při střeše C/U 1) 

Nižší C/C 2) 

Drenážní nebo odpadní 
trubka 

Při drenáži C/U 1) 

Nižší C/C 2) 

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

Trubka s otevřenými konci a min. 50 cm délkou na obou str. U/U 
1) U/U ukončení může být také použity 
2) U/C, C/U a U/U ukončení může být také použity  

 
 

Pno. Velikost Ks/ 
bal. Plánované použití 

P068 FR Pipe Wrap 55 mm 25 Plastové trubky & potrubí ≤ Ø 55 mm 
P076 FR Pipe Wrap 82 mm 25 Plastové trubky & potrubí ≤ Ø 82 mm 
P069 FR Pipe Wrap 110 mm 25 Plastové trubky & potrubí ≤ Ø 110 mm 
P074 FR Pipe Wrap 125 mm 20 Plastové trubky ≤ Ø 125 mm 
P075 FR Pipe Wrap 160 mm 12 Plastové trubky ≤ Ø 160 mm 
P077 FR Pipe Wrap 200 mm 1 Plastové trubky ≤ Ø 200 mm 
P083 FR Pipe Wrap 250 mm 1 Plastové trubky ≤ Ø 250 mm 
P141 FR Pipe Wrap 315 mm 1 Plastové trubky ≤ Ø 315 mm 

P099 FR Pipe Wrap 50 mm x  
25 m 1 Kovové trubky s hořlavou izolací, 

plastové trubky a vedení P106 FR Pipe Wrap 75 mm x  
25 m 1 

 

 

 

 

                                                     

 
 

 

Technické posouzení ETAG 026-2 

Odolnost dle ETAG 026-2 
Z2 určené k použití ve vnitřních podmínkách 
s třídami vlhkosti jinými než Z1, mimo teplot pod 
0°C. 

Proces uvedení do 
užívání EN 13238:2010 

Poměr expanze 28:1 

Expanzní tlak 55 N 

Barva Antracitová 

Hmotnost grafitu 1,3 kg/m2 na mm vrstvy 
Hustota grafitu 1300 kg/m3 

Bežný čas expanze Méně než 10 minut 

Minimální teplota 
expanze 150°C 

Skladování Skladovat v teplotách mezi 5˚C a 30˚C 

Životnost Za běžných podmínek; 30 rokov + 
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