
PROTECTA® FR COLLAR 

V rámci naší politiky neustálého vývoje a testování produktů si vyhrazujeme právo na úpravu nebo změnu 
specifikace produktu bez předchozího upozornění. Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou 
poskytnuty v dobré víře a jsou pouze informativní. Všechny poskytnuté nákresy jsou pouze ilustrační. 
Jelikož společnost Polyseam nemá kontrolu nad metodami nebo kompetencí při instalaci ani nad 
podmínkami na stavbě, neposkytuje žádné záruky, co se týče skutečného účinku produktu, uvedeného v 
tomto dokumentu a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škodu nebo zranění způsobené 
použitím poskytnutých informací. 
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Protipožární manžeta Protecta® FR Collar je navržena tak, aby 
udržovala odolnost vůči požáru v požárních stěnách a podlahách, 
které byly narušeny technickými přestupy a mohou být použity v 
sádrokartonových, zděných nebo betonových stěnách a podlahách. 

 
Každá manžeta se skládá z ocelového pláště, který se rozděluje na 
dvě části pro upevnění okolo technických prostupů (trubek) pomocí 
jednoduchého uzamykacího systému. Ocelový plášť obsahuje 
reaktivní materiál na bázi grafitu, který reaguje při vystavení teplu z 
ohně uzavřením otvorů, které vzniknou po změknutí nebo shoření 
hořlavého materiálu. 

 
 

• Špičkový rychle se rozpínající patentovaný grafitový materiál, 
certifikovaný po celém světě 

• Klasifikované pro požární těsnění všech typů konstrukcí a 
různých technických prostupů budov včetně plastových trubek, 
kompozitních potrubí, kovových trubek a kabelových svazků 

• Schválené velikosti plastových trubek se pohybují od nejmenších 
dostupných  trubek až po Ø 400mm, každá s širokou škálou 
různých tlouštěk stěn 

• Manžety jsou dostupné ve dvou různých šířkách pro různé 
klasifikace požáru, aby se maximalizovala efektivnost nákladů 

• Menší trubky mohou být instalovány ve větších manžetách s 
výhodou možnosti umístit trubky, které jsou pod úhlem nebo 
pokud je otvor kolem trubky příliš velký 

• Klasifikace požáru do 240 minut pro integritu i izolaci 
• Testováno a certifikováno pro aplikace ukončení trubek U / U 

• Velmi vysoká zvuková izolace 
• Nezpůsobuje žádné škodlivé účinky na trubky CPVC jako je 

BlazeMaster, s podporou evidence mechanické zkoušky 

• Žádné emise - šetrné k životnímu prostředí a k uživateli 
• Jednoduchá instalace s použitím dostupných standardních kotev 

• Neomezená doba skladování (za vhodných podmínek) 

• 30letá životnost 
 
 

 

Popis Redukce zvuku 

Manžety instalované ve stěnách podle popisu RW 58 dB 

 
Účinnost zvukové izolace je platná pouze pro manžetu / trubku, ne 
pro ostatní prvky v konstrukci stavby. 

 
Zvuková izolace byla testována akreditovanou laboratoří Exova BM 
Trada ve Velké Británii v souladu s EN ISO 10140-2. Zkušební 
protokol je dostupný na požádání. 

 

 
 
 

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 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 zkoušky definuje možné 
schválení. 

 
Naše technické posouzení založené na EN 1366-3:2009 je: 

 

Určené použití trubky 
Ukončenie 
rúry 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 trubka na likvidaci odpadu, kovová U/C 1) 
1) Navržené v EN 1366-3:2009.  
2) Posouzení firmou Polyseam na základě testů. 
3) Kovové trubka 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. 
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Manžety ≤ Ø 160mm jsou dostupné v bílé a červené barvě. Pro červené manžety se ke konci 
kódu produktu přidává -R. 

  

Kód 
produktu Průměr & výška produktu 

Množství / 
krabice 

PRO269-30 Protecta FR Collar Ø32/30mm 24 

PRO269 Protecta FR Collar Ø32/50mm 24 

PRO270-30 Protecta FR Collar Ø40/30mm 24 

PRO270 Protecta FR Collar Ø40/50mm 24 

PRO037-30 Protecta FR Collar Ø55/30mm 24 

PRO037 Protecta FR Collar Ø55/50mm 24 

PRO271-30 Protecta FR Collar Ø63/30mm 24 

PRO271 Protecta FR Collar Ø63/50mm 24 

PRO272-30 Protecta FR Collar Ø75/30mm 24 

PRO272 Protecta FR Collar Ø75/50mm 24 

PRO038-30 Protecta FR Collar Ø82/30mm 24 

PRO038 Protecta FR Collar Ø82/50mm 24 

PRO273-30 Protecta FR Collar Ø90/30mm 24 

PRO273 Protecta FR Collar Ø90/50mm 24 

PRO039-30 Protecta FR Collar Ø110/30mm 24 

PRO039 Protecta FR Collar Ø110/50mm 24 

PRO040 Protecta FR Collar Ø125/60mm 20 

PRO274 Protecta FR Collar Ø140/60mm 12 

PRO041 Protecta FR Collar Ø160/60mm 12 

PRO042 Protecta FR Collar Ø200/75mm 1 

PRO043 Protecta FR Collar Ø250/75mm 1 

PRO044 Protecta FR Collar Ø315/75mm 1 

PRO045 Protecta FR Collar Ø400/100mm 1 
 

Stav Připraveno k použití, ocelový plášť s grafitovým 
materiálem 

Plášť Ocel s práškovým nástřikem 1 mm 

Proces uvedení do 
stavu použití EN 13238:2010 

Poměr expanze 17:1 

Expanzní tlak 65,4 N 

Hmotnost grafitu 1,4 kg/m2 na mm vrstvy 

Hustota grafitu 1409 kg/m3 

Bežný čas expanze Méně jako 2 minuty 

Minimálnaí 
teplota expanze 

 
105 °C 

Odolnost 
Z2 určené pro použití v interiérových podmínkách s 
třídami vlhkosti jinými než Z1, mimo teplot pod       
0°C. 

Životnost Za normálních okolností; 30 rokov + 

Skladovaní 
Může být skladovány dlouhou dobu. Skladovat v 
teplotách mezi 5˚C a 30˚C 

Instalační teplota Od +5°C do +50°C (tmel) 

Barva Bílý nebo červený plášť s antracitovou vložkou 
 


