
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.
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PROTECTA® PUTTY PADS
INSTALAČNÍ MANUÁL 

Tmelící podložka Protecta® FR Putty Pad je snadno aplikovatelný 
tmel s požární a zvukovou odolností, dodávaný jako netvrdnoucí 
hmota. Putty Pad je ručně tvarovatelný, opětovně použitelný a 
opravitelný díky své netvrdnoucí konzistenci 

Při instalaci instalačních krabic na rozvod vody do sádrokartonu se 
naruší původní požární odolnost prostupu. Instalace podložek Protecta 
FR Putty Pads obnoví požární odolnost prostupu na 90 minut a zabrání 
přechodu kouře a plamenů během požáru, také přechodu zvuku a 
pohybu vzduchu během své životnosti přes instalační krabice. 

Podložky Protecta® FR Putty Pads jsou tvarované na použití buď 
pro jednoduché nebo dvojité krabice instalované v sádrokartonu. 
Podložky se dodávají jako souprava obsahující podložku ve tvaru 
obdélníku a kruhu, tak aby pasovaly do instalačních krabic. 

• Zabezpečuje instalačním krabicím na rozvod vody vysokou 
protipožární odolnost v sádrokartonových stěnách.

• Zabraňuje pronikání studeného i horkého kouře.

• Samolepící a velmi snadno aplikovatelná bez použití nářadí.
• Může být použita pro jednoduché nebo dvojité instalační krabice 

(studená a horká voda).
• Nedotčenosti vlhkostí a může být použita ve vlhkých prostorách.

• Nikdy neztvrdne a zajišťuje těsné přilnutí.
• V případě potřeby může být vytvarována na jinou velikost.

Konstrukce Popis Klasifikace 

Flexibilné stěny 

se tloušťkou  ≥ 100mm 

Jednoduchá anebo dvojitá krabice 

15mm od různých výrobců 

s podobným rozměrem 

EI 90 (E 90) 

Minimálne vzdialenosti a obmedzenia: Instalační krabice mohou být 
instalovány zády k sobě nebo vedle sebe. Minimální vzdálenost mezi 
krabicemi na jedné straně stěny by měla být 30 mm. 

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 silných 12,5 mm. 
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 mezery mezi těsněním prostupu a 
nosníkem musí být zajištěna min. 100 mm hrubá izolace třídy A1 nebo 
A2 v souladu s EN 13501-1. 

1.Povrch instalační krabice musí být 
čistý, bez prachu, mastnoty a 
jiných nečistot.

2.  Odstraňte podkladový papír.
3.  Umístěte obdélníkovou podložku 

přes plastovou objímku tak, aby 
podložka zcela zakrývala plast.

4.  Vtlačte kulatou podložku do 
spodní části plastové objímky.

5.  Po instalaci krabic se ujistěte, že 
se v sádrokartonu nenacházejí 
žádné štěrbiny. Pokud tam nějaké 
jsou, utěsněte je pomocí tmelu na 
sádru.

Tento návod na instalaci je založený na technickém posudku produktu 

(European Technical Assessment) vydaném v souladu s předpisem 
(EU) č. 3 05/2011, na základě EAD 350454-00-1104, září 2017.
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