
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protecta® Service Transit byl navržen tak, aby zachoval požární 
odolnost stěn a podlah, které jsou přerušeny kabely a plastovými 
trubkami. 

 
Protecta® Service Transit je vyroben z plastové trubky obsahující 
expanzní materiál na bázi grafitu, který se při působení tepla rozpíná 
a tím utěsňuje volný prostor kolem kabelů a trubek a zabraňuje tak 
pronikání plamenů, kouře a plynů. 

 
Po instalaci přechodové trubky se mohou dodatečně instalovat kabely a 
trubky bez nutnosti použít nové protipožární těsnění. 

 
Trubka je dostupná ve třech různých délkách – 150 mm, 250 mm 
a 400 mm a volba velikosti závisí na šířce nosné konstrukce a 
požadované klasifikace požáru. 

 

• Bezpečné, jednoduché a rychlé zastavení požáru v přestupech 
• Ideální pro instalace, kde se předpokládá pozdější doplňování 

nebo výměnu technického vybavení budovy 
• Ideální pro instalace v těsných prostorách, kde by bylo obtížné 

použít běžnou protipožární ucpávku v pozdějších fázích stavby 
• Zátka uprostřed zabraňuje pronikání studeného kouře 
• Nový patentovaný rychle se rozpínající grafitový materiál 
• Pro kabely, plastové trubky a kabely uvnitř plastových trubek 

(vedení) 
• Klasifikovaná pro protipožární řešení všech typů konstrukcí; 

sádrokarton, zdivo nebo betonové stěny a podlahy 
• Může být instalována několika způsoby a to zalita do betonu, 

vtlačena do betonu, zdiva nebo sádry nebo vložena do větších 
otvorů s použitím produktů Protecta FR Acrylic, FR Board a EX 
Mortar 

• Velmi vysoké 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 a všechny druhy kabelů do určitého 
průměru 

• Žádné emise - šetrné k životnímu prostředí a k uživateli 
• Neomezená doba skladování (za vhodných podmínek)30 letá 

životnost 
  

 
 

Popis Redukce zvuku 

Service Transit ve všech velikostech 42 dB RW 
 

Hodnota zvukové izolace je platná pouze pro Protecta® Service 
Transit, ne pro jiné prvky ve stavební konstrukci. 

 
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. 

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. 

Trubka Plast odolný vysokým teplotám 

Proces uvedení do použití EN 13238:2010 

Poměr expanze 17:1 
Expanzní tlak 65,4 N 
Barva Bílá trubka s antracitovým vnitřkem 
Hmotnost grafitu 1,4 kg/m2 na mm vrstvy 
Hustota grafitu 1409 kg/m3 
Běžný čas expanze Méně než 2 minuty 

Minimální teplota  
expanze  105°C 

Skladování Skladovat v rozmezí 5˚C a 30˚C 
Životnost Za běžných podmínok 30 roků + 

 

 
 

 

 

 

Pno. Velikos Počet/ 
krabice Plánované použití 

P249 Ø 40 x 150 mm 30 
Sádrokarton nebo stěny ze 
zdiva a betonu tloušťky ≥ 75 
mm 

P250 Ø 63 x 150 mm 25 
P251 Ø 90 x 150 mm 12 
P252 Ø 110 x 150 mm 9 
P253 Ø 40 x 250 mm 30 

Sádrokarton nebo stěny ze 
zdiva a betonu tloušťky ≥100 
mm nebo betonové podlahy 
tloušťky ≥ 150 mm 

P254 Ø 63 x 250 mm 25 
P255 Ø 90 x 250 mm 12 
P256 Ø 110 x 250 mm 9 
P257 Ø 40 x 400 mm 30 

Sádrokarton nebo stěny zdiva a 
betonu nebo betonové podlahy 
tloušťky ≥ 250 mm 

P258 Ø 63 x 400 mm 25 
P259 Ø 90 x 400 mm 12 
P260 Ø 110 x 400 mm 9 
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