
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 le 
n pro ilustraci. Jelikož společnost Polyseam nemá kontrolu nad metodami nebo kompetencí při instalaci 
ani nad podmínkami na stavbě, neposkytuje žádné záruky, co se týče skutečného účin k produktu, 
uvedeného v tomto dokumentu a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škodu nebo zranění 
způsobené použitím poskytnutých informací. Návod na instalaci podle 
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Pro návod na protipožární těsnění větracích potrubí viz technický list 
produktu Protecta FR Damper

Protecta® FR Putty Cord je snadno použitelný protipožární tmel 
dodávaný ve formě netvrdnoucích pásů. Tmel je ručně tvarovatelný, 
opětovně použitelný a opravitelný díky svým specifickým 
vlastnostem.

Tmelící pásy jsou navrženy tak, aby se daly snadno aplikovat kolem 
technických vedení v místech, kde je mezera okolo prostupů příliš 
malá nebo žádná, takže by nebylo možné použít běžný protipožární 
tmel v požadované hloubce i podkladový materiál.

Tmelící pásy zaplní mezery kolem prostupů, přičemž nemusí 
dosáhnout do požadované hloubky. Použitím tmelícího pásu se obnoví 
požární odolnost přechodu a zabrání se průniku kouře a plamenů 
během požáru, také průniku zvuku a pohybu vzduchu během své 
životnosti.

Tmel Protecta® FR Putty Cord se dodává ve formě pásů s kulatým 
průřezem, které se jednoduše aplikují rukama a není potřeba žádné 
nářadí.

Minimální vzdálenosti a omezení: Trubky mohou být utěsněny podle 
specifikace v detailních výkresech. Produkt může být použit k 
utěsnění mezer velikosti 0 až 10 mm kolem prostupů. Minimální 
vzdálenost mezi otvory by měla být 30 mm. Pro větší rozměry spoje 
nebo otvorů jako jsou uvedeny v detailních výkresech, by měly být 
použity produkty Protecta® FR Acrylic, FR Board nebo EX Mortar. V 
prostorách s vysokým stupněm vlhkosti a / nebo ve spojích s 
nadměrným pohybem by měl být použit tmel Protecta® FR IPT nebo 
deska FR Board.

Podpůrné konstrukce: Flexibilní stěny musí mít tloušťku min. 100 
mm a obsahovat ocelové nosníky nebo dřevěné nosníky *) lemované 
po obou stranách minimálně 2 vrstvami desek hrubých 12,5 mm. 
Pevné stěny musí mít tloušťku min. 100 mm a obsahovat beton, 
pórobeton nebo zdivo, s minimální hustotou 650 kg/m3. Pevné 
podlahy musí mít tloušťku min. 150mm a obsahovat pórobeton nebo 
beton s minimální hustotou 650 kg/m3. Podpůrná konstrukce musí být 
klasifikována v souladu s EN 13501-2 pro požární odolnost na 
požadované období.

*)Dřevěné nosníky: žádná část těsnění prostupu nemůže být blíže k 
nosníku jako 100 mm a v rámci dutiny mezi těsněním prostupu a 
nosníkem musí být zajištěna min. 100 mm hrubá izolace třídy A1 nebo 
A2 v souladu s EN 13501-1.

1. Před aplikováním Protecta® FR Putty Cord se ujistěte, že je
povrch všech technických vedení a okolních konstrukcí čistý,
suchý, bez volných částic, prachu, oleje a mastnoty.

2. Abyste dosáhli přilnavost k porézním podkladům, vezměte
kousek tmelu velikosti palce a jemně vetřete na požadovanou
plochu aplikace (obzvláště důležité při podhledových aplikacích).

3. Při aplikaci tmelu Protecta® FR Putty Cord na povrchy, kde není
možný přímý kontakt je třeba udělat vhodnou přípravu povrchu (v
takovém případě se poraďte se svým dodavatelem). Při barvách
citlivých na složky těsnění se doporučuje použít základní nátěr s
PVA.

4. Jelikož je Protecta® FR Putty Cord na bázi silikonu, v případech,
kdy je problémem ochrana proti korozi si mohou některé kovy
před touto aplikací vyžadovat oddělení tmelu od kovového
povrchu.

5. Při aplikování tmelu Protecta® FR Putty Cord do dutých
podlahových tabulí nebo desek by měly být požární těsnění
aplikovány z podhledové strany podlahy za předpokladu, že
certifikace tohoto produktu pokrývá tuto aplikaci. Pokud to tak
není a je povolena pouze aplikace shora, aplikujte těsnění na obou
stranách.

6. Umístěte pás Putty Cord okolo prostupů tak, aby byly utěsněny ke
stěně nebo podlaze po celém obvodu.

7. Přitlačte pás Putty Cord ke stěně nebo podlaze a k trubkám palci,
aby se vytvořil plochý spoj a ujistěte se, že byl vytvořen těsný
kontakt se stěnou nebo podlahou po celém obvodu prostupu.

Tento návod na instalaci je založený na technickém posudku produktu

(European Technical Assessment) vydaném v soulade s předpisem (EU) č. 

305/2011, na základě EAD 350454-00-1104, září 2017.
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