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 Regulace stavebních výrobků (EU) 305 2011 

Prohlášení o vlastnostech
Číslo: PS-14011 (5) 

1.  Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Protecta FR Collar 

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 balení 

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 Záměrem použití systému Protecta FR Collar je obnovení protipožární odolnosti flexibilních a 

Konkrétní konstrukční prvky, ve kterých se systém Protecta FR Collar může použít k zajištění 

pevných konstrukcí stěn a podlah, pokud jimi procházejí různé vedení. 

3.2 
prostupu jsou: 

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 uvedeno jinak v ETA 18/0854) 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 se musí klasifikovat podle EN 13501-2 na požadovanou dobu požární odolnosti. 

3.3 Systém Protecta FR Collar lze používat k zajištění těsnění přechodů s různými typy   
servisních vedení (podrobnosti viz.  příloha A ETA 18/0854). 

3.4  Ustanovení evropského technického posouzení (18/0854) vycházejí z předpokládané životnosti 
Protecta FR Collar během 10 let, ovšem za předpokladu, že podmínky stanovené v technickém listu výrobce 
a pokyny pro balení/přepravu/skladování/instalaci/použití/opravy jsou splněny. Předpokládaná životnost 
Protecta FR Collar 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. 
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3.5 Typ Z2: určený na použití vo vnitřních podmínkách s jinými třídami vlhkosti jako Z1, s 
výjimkou teplot pod 0°C. 

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

Polyseam Ltd. 
St. Andrews Road 

Huddersfield 
West Yorkshire, HD1 6SB 

United Kingdom 

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

Nepoužitelné 

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

AVCP-System 1 

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

Nepoužitelné 

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

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny stanovenými v EAD 350454-00-1104 
(těsnění prostupu). 

ETA 18/0854* vydaná 18/04/2019, kterou připravila společnost UL International (UK) Ltd notifikovaná osoba 
0843  
Osvědčení EC o shodě 0843-CPR-204. 
* ETA 18/054 nahrazuje ETA 14/0249
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9. Deklarované parametry:

Základní harakteristiky Parametry 
Harmonizovaná technická 

specifikace anebo  
standardní zkouška 

Reakce na oheň NPD EN 13501-1 

Odolnost proti ohni Pozri ETA 18/0854 
Príloha A 

EN13501-2 

Propustnost vzduchu NPD EN1026 
Propustnost vody NPD ETAG 026-2 Príloha C 

Uvolňování nebezpečných látek 
Výrobce prohlašuje, že Protecta FR Collar splňuje požadavky 
současných EU právních předpisů o bezpečnosti materiálů. 

Viz. Bezpečnostní listy. 

Mechanická odolnost a stabilita NPD EOTA TR 001 
Odolnost proti nárazu/pohybu NPD EOTA TR 001 

Adheze NPD EOTA TR 001 

Vzduchová izolace vzduchom 
Rw (C;Ctr) = 

58 (0;-3) dB* 
EN 10140-2 

Zvuková izolace nárazu NPD EN 10140-3 

Tepelné vlastnosti NPD 
EN 12664, EN 12667, EN 

12939 
Propustnost pro vodní páry NPD EN ISO 12572, EN 12086 

Trvanlivost a použitelný Z2 ISO 8339 

* jednostranný Protecta FR Collar s PVC trubkou o průměru 160 mm x 3,2 w/t

10.P Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s charakteristikami uvedenými v 

bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v 

bode 4.
Podepsané jménem výrobce: 

Wol Hluchan, Director

(meno a funkcia) 

London, 28/04/2020 

Místo a datum vydání Podpis 




