
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protipožární pěna Protecta® FR Foam je navržena tak, aby udržovala 
odolnost vůči ohni vyplněním mezer a přechodů v sádrokartonových, 
betonových nebo zděných stěnách. 
 
Dodávaná je jako jednosložková polyuretanová pěna. Protecta® FR 
Foam tvrdne absorpcí vlhka. Po vytvrzení se může pochlubit vysokou 
přilnavostí k většině materiálů používaných na stavbách a vysokou 
odolností. Pěna má také výborné tepelně izolační vlastnosti (0,0354 
W/mK) a zvukovou izolaci 

 

ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ STĚNY ≥ 150 MM 
Typ spoja 
Max. šířka 

Instaláce 
Min. hlubka instalace Klasifikace 

Horizontální spoje ≤ 20mm 150 mm EI 180 
Horizontální spoje ≤ 20mm 140 mm 1) EI 240 
Vertikální spoje ≤ 20mm 150 mm EI 60 
Vertikální spoje ≤ 20mm 140 mm 1) EI 240 

 
SADROKARTONOVÉ, ZDĚNÉ A BETONOVÉ STĚNY ≥ 100 MM 

Typ spoje 
Max. šířka 

Instalace 
Min.  instalace Klasifikace 

Dřevěné dveřní spoje ≤ 30mm 92 mm 2) EI 45 
 

1) Pěna FR Foam musí být pokryta na obou stranách min. 5 mm 
hrubou vrstvou tmelu Protecta FR IPT. 

2) Pěna FR Foam musí být pokryta na obou stranách min. 12 mm 
hrubými dřevěnými obklady upevněnými hřebíky nebo šrouby. 

 

 

Popis Redukcia zvuku 

Jednostranná instalace ≥ 50 mm vrstva Rw 61 dB 
 

Stejná nebo vyšší redukce zvuku se dosáhne s větší tloušťkou. 
Hodnota zvukové izolace je platná pouze pro pěnu, ne pro jiné prvky 
ve stavební konstrukci. Zápis ze zkoušky je dostupný na požádání. 

 

Flexibilní stěny musí mít min. tloušťku 100 mm a musí obsahovat 
ocelové nebo dřevěné nosníky po obou stranách s min. 2 vrstvami 
12,5 mm hrubých desek. Pevné stěny musí mít min. tloušťku 100 mm 
a musí být z betonu, pórobetonu nebo zdiva s min. hustotou 650kg / 
m3. Nosná konstrukce musí být klasifikována v souladu s EN 13501-
2 pro požadované období požární odolnosti. 

 

Tento dokument je založený na Evropském technickém posouzení 
produktu, vydaném v souladu s předpisem (EU) EAD 350141-00-
1106 ze září 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Pěna je nebezpečná a plyn je extrémně hořlavý. Přečtěte si 
bezpečnostní technický list a na přepravu, skladování a použití 
tohoto produktu proveďte doporučené ochranná opatření. 

• Odstraňte z těsnění všechny volné zbytky a z povrchu, který má 
být utěsněn jakékoliv nečistoty jako mastnota a olej. 

• Pro rychlé a rovnoměrné vytvrzení pěny je nutná vlhkost. Před 
nanesením pěny postříkejte povrch vodou (můžete použít 
postřikovač na rostliny). Toto je obzvláště důležité v teplých a 
suchých prostorách. 

• Tubu je třeba před použitím důkladně protřepat (cca 15-20 krát). 
Připojte k tube pistoli, ale neaktivujte spouštěcí ventil. 

• Při aplikaci pěny by měla být tuba otočena hlavou dolů tak, aby 
se pistole nacházela pod tubou. 

• V závislosti na orientaci a velikosti spoje se dosáhne nejlepšího 
výsledku vytvořením více vrstev odspodu, čímž se umožní každé 
jednotlivé vrstvě částečně ztvrdnout. Nepokoušejte se aplikovat 
na příliš mokrou pěnu, protože by rychlá expanze způsobila 
zbytečné přelití tvrdnoucí pěny do spoje a mohla by tlakem 
měkké materiály vytisknout ze své polohy. Vytlačování pěny 
může být kontrolovány silou stlačování spouště na pistoli a tedy 
snížením tlaku na ventil.  

• Jakmile je spára nebo spoj zcela vyplněn, přebytečné části pěny 
mimo plochu by se měly odříznout nožem.  

• Po utěsnění by měla být pěna překryta materiálem odolným vůči 
mechanickému poškození a UV- záření. 
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