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18/0902 & 18/0901 

 

 

Vlastnosti 

Zvuková izolace 

Přípustnost vzduchu 

 
 

 
Tmelící podložka/pás Protecta® FR Putty Pad je snadno aplikovatelný tmel 
s požární a zvukovou odolností, dodávaný jako netvrdnoucí hmota. 
Podložka je ručně tvarovatelná, opětovně použitelná a opravitelná díky 
svým netvrdnoucí vlastnostem. Vyrábí a dodává se v různých tvarech a 
formách pro různé oblasti použití. 

 
Tmelící podložky pro instalační krabice 
Při instalaci elektrických zásuvek a vypínačů do sádrokartonových příček 
se naruší původní požární odolnost prostupu. Instalování podložek obnoví 
požární odolnost prostupu až na dvě hodiny (v závislosti na požární 
odolnosti přestupu), zabráněním přechodu ohně a kouře během požáru a 
také pohybu zvuku a vzduchu přes instalační krabice během své životnosti. 

 
Tmelící pásy pro požární těsnění prostupů 
Tmelící pás byl navržen pro snadnou instalaci kolem technických prostupů 
tam, kde je mezera okolo prostupů velmi malá nebo žádná, takže není 
možné použít běžný požární tmel z důvodu požadované hloubky a 
podkladového materiálu. Tmelící pásy se připevní tak, aby zakryly mezeru 
kolem prostupů. Nemusejí zaplnit mezeru do požadované hloubky. 

 
Tmelící podložky pro vodovodní instalační krabice 
Při instalaci vodovodních instalačních krabic do sádrokartonových příček 
se naruší původní požární odolnost prostupu. Instalování podložek obnoví 
požární odolnost prostupu na 90 minut zabráněním přechodu ohně a kouře 
během požáru a také šíření zvuku a vzduchu přes vodovodní instalační 
krabice během své životnosti. 

 

 

• Dodávané v různých tvarech a formách pro různé oblasti použití 
• Certifikovaná v mnohých oblastech světa, například v EU, EEA, UK, 

UAE, Nový Zéland a Austrálie 
• Instalace je velmi jednoduchá a rychlá 
• Zabraňuje průniku studeného i horkého dýmu 
• Samolepící a velmi lehko aplikovatelná bez použití nářadí 
• Neovlivňované vlhkostí; může být použitá i ve vlhkém prostředí 
• Nikdy neztvrdne a zabezpečuje těsné přilnutí 
• V případě potřeby může být vytvarovaná na jiné velikosti 
• Poskytuje výbornou zvukovou izolaci 
• Testovaná na přípustnost vzduchu až do 1000 Pa 
• Šetrná k životnému prostředí a k uživateli; neobsahuje žádná 

rozpouštědla 
• Obsahuje napěňující látku s nízkým tlakem pro optimální 

protipožární ochranu 
• Životnost je minimální 50 roků 
• Patentované řešení (Putty Cord) 

 

 
 

Popis Redukce zvuku 

Tmelící podložky pro zásuvky Rw 67 dB 

® 
Protecta   FR  Putty bola  testovaná  v BRE (UKAS akreditace); podle EN 
ISO 140-3:1995. Množství byli vypočítané v souladu s EN ISO 717-
1:1997. Zpráva ze zkoušky je k dispozici na požádání. 

 
 
 

Testované zkouškou Eurofins Product Testing. Zpráva ze zkoušky je k 
dispozici na požádání. 

 

 
Pozitivní 
tlak (Pa) 

Unikání 
(m3/h) 

Negativní 
tlak (Pa) 

Unikání 
(m3/h) 

25 0,24 25 0,32 
50 0,26 50 0,60 
100 0,36 100 1,00 
200 0,56 200 1,63 
300 1,11 300 2,26 
600 1,88 600 2,64 

1000 2,49 1000 3,25 
 

Protecta® FR Putty – testované v Warringtonfire Testing a Certification Ltd 
(UKAS akreditace); v souladu s EN 1026: 2016. Zpráva ze zkoušky je k 
dispozici na požádání. 

Všeobecný popis produktu 

Emisní údaje (kvalita vnitřního vzduchu) 
Sloučenina Mira emisí po 3 

dnech 
Mira emisí po 4 
týdnech 

TVOC 190 µg/m3 12 µg/m3 
TSVOC < 5 µg/m3 < 5 µg/m3 
VOC w/o NIK 13 µg/m3 < 5 µg/m3 
R hodnota 0,10 < 0,0099 
Formaldehyde < 3 µg/m3 < 3 µg/m3 
Acetaldehyde < 3 µg/m3 < 3 µg/m3 
Karcinogenní < 1 µg/m3 < 1 µg/m3 

Predpis alebo Protokol Záver 
Francouzský předpis VOC A+ 
Francouzský CMR komponenty schválené 
AgBB schválené 
Belgický předpis schválené 
Indoor Air Comfort® schválené 
Indoor Air Comfort GOLD® schválené 
EN 717-1§ E1 
BREEAM International shodné 
BREEAM-NOR schválené 
LEED v4 (outside U.S.) shodné 
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Stav Připravené na použití, na báze silikonu 
 
Trvanlivost/provoz 

Třída Z2 : Určené na použití v interních 
podmínkách s vlhkostí pod 85 % RH, mimo 
teplot pod 0°C, nevystavovat dešti nebo UV 

Hustota 1,55 g/ml 
Teplota aplikace +4 °C do +40 °C 
Teplota provozu -70 °C do +120 °C 
Skladování Skladovat v teplotách mezi 5˚C a 30˚C 
Životnost Za běžných podmínek; 50 roků 
Barva Červená 

Forma Podložky nebo pásy tvarované na určené 
použití 

Balení Kartonové krabice 

 

Technické údaje 
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