
PROTECTA® INTERIOR PAINT FR-1 
TECHNICKÝ LIST 

www.rewan.cz 
REWAN s.r.o. 

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. 

Technický list podle ETA 
18/0902 & 18/0901 

 

 

Všeobecný popis produktu 

Vlastnosti a preventivní opatření 

Aplikace 

 
 

 
 

1. Protipožární – chrání vaše domovy, školy, nemocnice atd. 
2. Netoxická a bez emisí – není pro Vás škodlivá. 
3. Trvanlivá – odolná, navržená pro dlouhou životnost. 
4. Výborné krytí – šetří čas a peníze. 

 

Nátěr Protecta® Interior Paint FR-1 je dekorativní nátěr se speciálními 
vlastnostmi určenými na ochranu před šířením ohně a ochranu zdraví před 
škodlivými chemikáliemi. Je to odolný interiérový akrylový nátěr s 
nejvyšší specifikací a poskytuje nepřekonatelnou intenzitu barvy. 

 
Všechny barvy jsou na vodní bázi a poskytují hladký, bohatý a antireflexní 
povrch. Je výborná pro moderní vzhled a zakrytí malých povrchových vad. 
Protecta® Interior Paint FR-1 je jednovrstvý systém, který si běžně 
nevyžaduje základní ani vrchní vrstvu, snadno se používá a čistí. 

 

• Nejlepší možná reakce na protipožární klasifikaci, vytváří hořlavé 
povrchy odolné vůči ohni na stěnách i na stropech, výborný je na 
ochranu dřeva. 

• Použití nátěru na stěny s dřevěnými částmi mění hořlavé stěny na požární 
stěny, které mohou být použity jako součást protipožárního systému. 

• Použití nátěru přes jiný nátěr, na bázi vody i rozpouštědla, ochrání staré 
povrchy před ohněm, což dělá z nátěru FR-1 ideální nátěr na zvýšení 
požární bezpečnosti ve stávajících budovách bez potřeby demolice a 
opětovné výstavby stavebních prvků. Výborný způsob vylepšení 
architektonicky chráněných budov, kde se vyžaduje, aby stěny, stropy, 
dveře, krycí lišty atd. zůstaly v jejich původní formě. 

• Netoxický a bez emisí s téměř nulovou hodnotou VOC a nejlepší 
možnou emisní klasifikací dělá nátěr výbornou volbou pro každého, kdo 
se chce vyhnout toxickým chemikáliím, zvláště lidé trpící astmatem, 
alergiemi nebo jinými respiračními chorobami. 

• Trvanlivý, odolný, s dlouhou životností, může se čistit vlhkým hadrem 
bez rizika smýt barvy. Trvanlivost je zvláště důležitá na površích, kde se 
vyskytuje tření, např. stěny chodeb a schodišť. Nátěr není určen k použití 
pro podlahové povrchy. 

• Výborné krytí použitím jednovrstvého nástřiku, což je nákladově 
efektivní, barvu šetřící a také šetřící čas aplikace. Je také možné nanášet 
štětkou nebo válečkem, často pouze ve dvou vrstvách. Vrchní nátěr není 
nutný. 

• Vhodný pro většinu povrchů, včetně betonu, cihel, zdiva, natřené oceli, 
dřeva, sádry, plastů a většiny neporézních povrchů, ve většině případů 
bez základního nátěru. 

• Bezhalogenový, s přidanými konzervačními látkami odolnými proti 
bakteriím a růstu plísní, čímž poskytuje kromě nezávadných emisí i další 
ochranu zdraví a také chrání základní substráty. 

• Nátěr není určen k aplikaci na bitumenové substráty nebo substráty, které 
mohou vylučovat určité oleje a změkčovadla nebo rozpouštědla a 
nedoporučuje se používat v trvale vlhkém prostředí. 

• Trvanlivost nátěru by měla být minimálně 12 let, čili je nákladově 
výhodnou volbou při porovnání s běžnými nátěry s omezenou 
trvanlivostí. 
Nepoužívejte ve velmi vlhkých nebo dusných podmínkách, ani 
v extrémních teplotách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVA 
Před použitím se ujistěte, že je povrch čistý, suchý, bez mastnoty, špíny, 
prachu a jiných nečistot. Odstraňte starou nebo olupující se barvu, abyste 
dosáhli hladký povrch; pokud máte pochybnosti, odstraňte všechny 
existující nátěry. Viz prosím kapitolu o základním nátěru na straně 2. 

VÁLEČEK/ŠTĚTKA 
Při aplikaci válečkem nebo štětkou zřeďte barvu vodou. Barva může být 
zředěna až do 20 % (podle objemu), ale 5% je doporučené množství. 
Přidejte vodu do barvy, pořádně promíchejte. Použijte střední plyšový 
váleček a naneste max. 150μ v jedné vrstvě pro nejlepší výsledek. Zvyšte 
WFT zatížení požadované pro protipožární ochranu množstvím, jakým 
byla barva zředěná, například pokud bylo požární ochranné zatížení 370μ a 
barva byla zředěna o 5%, zatížení, které bude nyní třeba aplikovat je 
~ 390μ WFT. Alternativou k zajištění správného zatížení je použít celý 
nátěr FR-1, určený k pokrytí dané oblasti, bez ohledu na to, jakým 
poměrem byl zředěn. Odstraňte přebytečnou barvu ze štětky nebo válečku 
otřením o okraj nádoby s barvou a pak štětku / váleček omyjte vodou. 

NÁSTŘIK 
Nátěr může být nanesen v jedné vrstvě pomocí stříkacího zařízení, např. 
Graco X-Force Spray Gun s velikostí špičky 17-21thou. Nátěr může být 
také zředěný, ale muselo by se přizpůsobit požární ochranné zatížení, jak je 
to popsáno výše. 

TABULKA VRSTVY POVLAKU (PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST) 

Popis m2 na litr 
barvy 

Klasifikace 
požáru 

Mezi 220µ a 370µ WFT na podklad na bázi 
dřeva s tloušťkou min. 10 mm a hustotou více 
než 510 kg/m3 

 
2,7 – 4,5 

 
 
 

B-s1,d0 
280µ WFT jako vrchní vrstva na existující barvu 
na bázi vody na podklad na bázi dřeva s 
tloušťkou min. 10 mm a hustotou více než 510 
kg/m3 

 
3,5 

280µ WFT jako vrchní vrstva na existující barvu 
na bázi rozpouštědla na podklad na bázi dřeva 
s tloušťkou min. 10 mm a hustotou více než 
510 kg/m3 

 
3,5 

 
B-s2,d0 

220µ WFT na dřevotřískovou desku certifikovanou 
v souladu s EN 312 P2 E1 v jedné vrstvě s tloušťkou 
min. 12 mm 

 
4,5 

 
K1 K2 10 
B-s1,d0 

Viz detaily na straně 2 4,5 EI 30 
Podklad na bázi dřeva může být instalovaný s ventilovanou nebo neventilovanou 
vzdušnou mezerou, jako i bez vzdušné mezery. 1000µ = 1,0mm, WFT = Wet Film. 

4 vlastnosti v 1 barvě 
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Sloučenina Míra emisí po 3 
dnech 

Mira emisí po 4 
týdnech 

TVOC 0,22 mg/m3 < 0,005 mg/m3 
TSVOC < 0,005 mg/m3 < 0,005 mg/m3 
R-hodnota (bez rozměrů) 0,38 0 
Součet w/o NIK < 0,005 mg/m3 < 0,005 mg/m3 
Formaldehyde < 0,003 mg/m3 < 0,003 mg/m3 
Celkové karcinogeny < 0,001 mg/m3 < 0,001 mg/m3 
Acetaldehyde 0,003 mg/m3 < 0,003 mg/m3 
Propionaldehyde < 0,003 mg/m3 < 0,003 mg/m3 
Butyraldehyde < 0,003 mg/m3 < 0,003 mg/m3 

 

Typ Akrylový intumescentní nátěr 
Systém tvrdnutí Odpařování vody 
Zdraví a bezpečnost Není nebezpečný 
Zkúšební normy EN 13823 a EN ISO 11925 
Klasifikační normy EN 13501-1 a Předpis (EU) 2016/364 
Barva Bílá základní, matná 
Specifická hmotnost 1,40 g/cm3 
Tuhé látky (teoretické) 70 % 
VOC 0,0001 g/L 
Suchý na dotyk 1 hodina při ~22°C & 50% RH * 

Úplně suchý 1,5 hodiny při ~22°C & 50% RH * 
Podmínky aplikace Min. +10°C a vlhkost pod 80 % 
Teplotní rozsah -30°C až +80°C (po ztvrdnutí) 

Trvanlivost Typ Z2 vnitřní podmínky s vlhkostí pod 85% R.H, 
mimo teplot pod 0°C 

Skladování Do 6 měsíců na chladném suchém dobře 
větraném místě, mezi +20 a +25°C 

Životnost 12 roků 
Balení 10l vědra, 200l sudy, 1000l IBC 

 

Barvy 

Technické údaje 

Zdraví a bezpečnost 

 
 

  
Protecta® Interior Paint FR-1 může být běžně aplikován bez základního 
nátěru, ale existuje několik výjimek. 

 
Interior Paint FR-1 by neměl být aplikován přímo na lesklé barvy. Základní 
nátěr Zinsser Bulls Eye 123 lze použít jako spojovací nátěr, aby Interior 
Paint FR-1 dobře přilnul k předem natřeným povrchům včetně lesklých 
povrchů (P360/039). 

 
Bulky a skvrny by měly být před aplikací Interior Paint FR-1 odstraněny. 
Zde je seznam základních nátěrů, které lze použít k odstranění bulek a 
skvrn pro efektivitu zakrytí skvrn: 

1. Zinsser BIN 
2. Ronseal Knotblock 
3. Zinsser Bulls Eye 123 
4. Colron Knotting Solution 

 

Nátěr Protecta® Interior Paint FR-1 může být dodán jako bílá základní 
barva nebo v barvě dle vaší volby, namíchané našim směšovacím strojem. 
Bílý nátěr se může použít samostatně nebo jako podklad pro namíchání 
různých barev, včetně, ale ne jen Colour Genie. 

 
 Pro dostupné vnitropodnikové barvy viz naši tabulku barev (Colour Chart). 

 
 

 

* Čas schnutí závisí od teploty, RH a tloušťky vrstvy. 

 

 

 
 
 
 
 

Testované zkúškou Eurofins Product Testing; zprávy ze zkoušky 
jsou k dispozici na požádání. 

Udržujte nádobu těsně uzavřenou, když se nepoužívá. Vyhněte se kontaktu 
s očima a pokožkou. Oči i pokožka by měly být okamžitě opláchnuty 
studenou vodou. Obsah i nádobu je třeba zneškodnit v souladu s místními, 
regionálními, národními nebo mezinárodními předpisy. Obsahuje 1,2- 
Benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Detailnější informace jsou dostupné v příslušném 
bezpečnostním listu Protecta®. 

Základní nátěry Detailní nákres pro klasifikaci EI 30 

Drevený nosník 
≥ 38mm široký a 
≥ 63mm hlboký 
 
Nosník ≥ C16 dřevo 
≥ 38 mm široký a 
≥ 63 mm hluboký a 
uchycený 600 mm 
uvnitř, uchycený s 
Ø5 x 80 mm 
dlouhými ocelovými 
šrouby do dřeva 
 
EN312 P2 E1 
dřevěná deska 
hrubá ≥ 12mm 

 
Ocelové šrouby do 
dřeva Ø3.5 x 30 
mm,dané15 mm od 
hran desky 200 
mm od sebe 
 
Protecta® Interior 
Paint FR-1, jedna 
220um vrstva 
vlhké barvy 
 
Všechny spáry 
a mezery mezi 
deskou, 
konstrukcí a 
rohy vyplnit 
Protecta FR 
Acrylic 

Emisní údaje (kvalita vnitřního vzduchu) 

Předpis nebo Protokol Závěr 
Francouzský předpis VOC A+ 
Francouzské 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 (mimo U.S.) shodné 
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