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Prohlášení o vlastnostech 
Číslo: PS-14015 (5) 

1.  Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Protecta FR Wrap 
2.  Typ, šarže anebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, 
jak se požaduje dle článku 11 ods. 4:

Číslo šarže uvedené na štítku 

2.1 Protecta FR Pipe Wrap se dodává v pásech tloušťky 1,8 mm a v šířkách 50 mm a 75 mm. 

2.2  V souladu s článkem 11 odst. 4 se všem výrobkům dodává kód produktu, datum výroby a všechny
výrobní procesy, které lze zjistit prostřednictvím kontrol výrobního procesu společnosti Polyseam (FPC) 
uložených v technických souborech o produktech. 

3.     Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmonizovanou 
technickou specifikací podle předpokladů výrobce a v souladu s platným evropským hodnotícím 
dokumentem (dále jen EAD): EAD 350454-00-1104 (pěnové těsnění)

3.1  Zamýšlené použití systému Protecta FR Pipe Wrap je obnovení požární odolnosti flexibilních
stěnových konstrukcí, pevných konstrukcí stěn a pevných podlahových konstrukcí, kde jsou prostupy 
různými plastovými a kovovými servisními vedeními s a bez hořlavé izolace, pokud se používají v 
kombinaci s Protecta EX Mortar a Protecta FR Board 

3.2 Specifické konstrukční prvky, na které může být použit systém Protecta FR Pipe Wrap je zajištění 
těsnění při přechodu Protecta EX Mortar a Protecta FR Board a to: 

Flexibilní stěny: stěna musí mít minimální tloušťku 100 mm a musí sestávat z ocelových nosníků 
obložených na obou stranách minimálně 2 vrstvami desek tloušťky 12,5 mm. 

Pevné stěny: stěna musí mít minimální tloušťku 100 mm (pokud není v ETA 18/0855 stanoveno jinak) a 
musí sestávat z betonu, pórobetonu nebo zdiva, s minimální hustotou 650 kg/m3. 

Pevné podlahy: podlaha musí mít minimální tloušťku 150 mm a musí obsahovat pórobeton nebo beton 
s minimální hustotou 650 kg/m3. 

Nosná konstrukce musí být klasifikovány podle EN 13501-2 na požadovanou dobu požární odolnosti. 
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3.3 Systém Protecta FR Pipe Wrap lze použít k zajištění penetračního těsnění se specifickými, 
neizolovanými kovovými trubkami a plastovými trubkami, specifickými nosnými konstrukcemi a materiály 
(podrobnosti viz ETA 18/0855, příloha A). Potrubí musí být podepřeny ve vzdálenosti maximálně 270 mm 
od obou konstrukcí stěn a od horních stěn podlahových konstrukcí. 

3.4 Ustanovení evropského technického posouzení (ETA 18/0855) vycházejí na předpokládané době 
životnosti Protect FR Pipe Wrap 10 let, ovšem za předpokladu, že podmínky stanovené v pokynech a 
technických listech výrobců pro balení / přepravu / skladování / instalaci / použití / opravy jsou splněny . 
Předpokládaná životnost Protecta FR Pipe Wrap pro vnitřní podmínky bez vystavení UV záření nebo 
vlhkosti je 30 let. Údaje o době životnosti nelze vykládat jako záruku poskytnutou výrobcem, ale je třeba 
je považovat pouze za prostředek pro výběr správných výrobků ve vztahu k očekávané ekonomicky 
přiměřené době životnosti děl. 

3.5 Typ X: Určený na vnitřní a vnější použití v podmínkách vystavených povětrnostním vlivům. Při 
použití v kombinaci s Protecta FR Board nebo Protecta EX Mortar je zamýšlené použití omezeno na 
vnitřní podmínky s vlhkostí nižší než 85 % relativní vlhkosti, s výjimkou teplot pod 0 °C, bez vystavení 
dešti nebo UV záření. 

4.  Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa 
výrobce podle článku 11 ods. 5:

Polyseam Ltd. 
15 St.Andrews Road 

Huddersfield 
West Yorkshire 

HD1 5SB 
United Kingdom 

5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly 
uvedené v článku 12 ods. 2:

Nepoužitelné 

6.  Systém nebo systémy posuzování a ověřování konzistentnosti parametrů stavebního výrobku 
stanovené v příloze V:

AVCP-Systém 1 

7.  V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma

Nepoužitelné 

8.  V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 
evropské technické posouzení:

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny stanovenými v EAD EAD 
350454-00-1104 (těsnění prostupu).
ETA 18/0855, kterou připravila notifikovaná osoba 0843 UL International (UK) Ltd vydána dne 
20/12/2018. Certifikát EC o shodě 0843-CPD-202.
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9. Deklarované parametry:

Typ produktu: WRAP Určené použití: Penetrační pečeť 

Základní vlastnosti Parametry Testovací standard 
Reakce na oheň Třída E EN 13501-1 

Odolnost proti ohni ETA 18/0855 Příloha A EN 13501-2 
Propustnost vzduchu (vlastnost 

materiálu) Není relevantní EN 1026:2000 

Propustnost pro vodu (vlastnost 
materiálu) Není relevantní ETAG 026-2 Příloha C 

Uvolňování nebezpečných látek 
Jako výrobce prohlašujeme, že během instalace nebo používání tohoto 

produktu nedochází k uvolňování nebezpečných látek. Viz. bezpečnostní 
list. 

Mechanická odolnost a stabilita Není relevantní EOTA TR 001:2003 
Odolnost proti nárazu/pohybu Není relevantní EOTA TR 001:2003 

Zvuková izolace přenášená vzduchom Není relevantní EN 10140-2 
Zvuková izolace nárazu Není relevantní EN 10140-3 

Tepelné vlastnosti Není relevantní EN 12664, EN12667,  
EN12939 

Propustnost pro vodní páry Není relevantní EN ISO 12572, EN 12086 

Trvanlivost a použitelnost X ISO 8339:2005,  
ISO 9046:2004 a ISO 7389 

10.  Výkonnost výrobků uvedených v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsané jménem výrobce: 

Wol Hluchan, Director 
(jméno a funkce) 

London, UK 28/04/2020 
Místo a datum vydání Podpis 




