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Pro pomoc při aplikaci se obraťte na Návod na instalaci. 

 

Protecta® FR IPT je protipožární tmel a lepidlo vysoké profesionální 
kvality, připraven k okamžitému použití. Díky inovativní technologii na 
bázi inertních polymerů je vhodný pro široké spektrum aplikací ve 
stavebnictví včetně rekonstrukcí stěn, podlah, úpravy spojů, vodoinstalace 
a obkladů. Překonává účinek běžných těsnících produktů na bázi silikonu, 
MSP, butyl a acrylu - je jediným tmelem bez obsahu nebezpečných emisí. 

 
Protecta® FR IPT je navržený pro utěsnění spojů, spár / nepravidelných 
otvorů ve stěnách, přepážkách a jiných strukturách, čímž se dosáhne 
vzduchotěsné a vodotěsné těsnění. IPT je nereaktivní chemický výrobek, 
který je přátelský k životnímu prostředí a je kompatibilní s většinou 
stavebních materiálů a má unikátní schopnost dynamického pohybu, čímž 
pohltí přirozené nebo neočekávané pohyby utěsněných / lepených spojů v 
rámci budovy. Má dlouhotrvající účinek. 

 
Protecta® FR IPT eliminuje potřebu výběru jak běžných tmelech a 
lepidlech. Vybrat vhodný produkt pro budovu může být matoucí, protože je 
na trhu k dispozici velký počet produktů a v rámci jednoho produktu různé 
stupně, různé vlastnosti, aby vyhovoval danému materiálu nebo aplikaci. 
Protecta® FR IPT toto překonává tím, že nabízí jedno řešení pro všechny 
aplikace uvnitř budovy. 

 

• Přilnutí bez základného nátěru 
• Výborné přilnutí k většině běžných substrátů 
• Dynamický pro aplikaci s nízkým a vysokým modulem 
• Schopnost pohybu 3D spoje minimálně 25% 
• Může být použitý pro všechny vnitřní aplikace 
• Požární hodnocení do 240 minut pro integritu a izolaci 
• Odolný proti radonu (radioaktivním částečkám) 
• Výborná odolnost proti sednutí 
• Jediná dostupná technologie bez VOC 
• Odolný proti plísním 
• Nízké zachytávání nečistot 
• Nebarví citlivé povrchy 
• Lehká aplikace bez nářadí 
• Přebytek je možné setřít mokrým hadrem před ztvrdnutím 
• Přetíratelný 
• Malá srážlivost 
• Nezežloutne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protecta® FR IPT zůstává permanentně pružný a dá se natřít barvami na bázi 
alkydové pryskyřice nebo vody. 

Mezi vhodné aplikace patří: 
 
• Interní těsnění okolo dveří a oken 
• Těsnění tam, kde je důležitá kvalita ovzduší z hlediska zdraví 
• Sanitární aplikace včetně sprch 
• Těsnění mezer okolo vystaveného nábytku a pracovních desek 
• Těsnění okolo podlah 
• Protipožární těsnění 
• Těsnění odolné proti radonu 
• Těsnění při rekonstrukcích 
• Vzduchové a zvukové těsnění 

 
Protecta® FR IPT může být použit jako lepidlo a má výborný prvotní 
účinek, rychle se vytvářející velmi silné spojení s výsledkem trvanlivého 
upevnění. Aplikace je jednoduchá a ekonomická a je ideální pro všechny 
typy konstrukcí. 

 
IPT se přilepí k většině stavebních materiálů mezi které patří: 

 
• Cihla, beton, kámen, břidlice, keramika, mramor, žula 
• Dřevo, preglejka, bloková deska, dřevotříska, sololit 
• uPVC plastové lišty a polykarbonát 
• Izolační desky 
• Expandovaný polystyrén 
• Sádrokarton a omítka 
• Kovy, hliník, ocel, olovo, měď a slitiny 
• Natřené povrchy 

 
Přebytečný nevytvrzený materiál lze snadno odstranit pomocí vlhké hadry, 
protože tento tmel je zcela rozpustný ve vodě. 

Obsah 
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Konfigurace ukončení trubek 

 
 

  
 

• Tam, kde kovy nemůžu přijít do kontaktu s vodou, měly by být natřeny 
před aplikací tmelu. 

• Tmel je rozpustný ve vodě v mokrém / nevytvrzeném stavu a proto se 
nesmí používat pod vodou nebo v dešti. Aplikovaný tmel nesmí být 
potřísněný vodou ani jinými tekutinami dříve než se vytvoří vrchní 
proschlá vrstva (<30 min). 

• Tmel by neměl být používán venku z důvodu použité technologie 
procesu tvrdnutí. 

• Velmi úzké těsnění tvrdnou rychleji než je běžné. Existuje speciální 
verze IPT, která tvrdne pomaleji. 

• Doporučuje se používat ve spojích širokých do 20mm, širší spoje 
mohou být přizpůsobeny. 

 
 

Při testování požárního těsnění trubek je možné zvolit, zda se trouba 
neuzavře nebo se uzavře uvnitř pece nebo mimo pece nebo na obou 
stranách. Zvolená konfigurace závisí na plánovaném použití trouby a / 
nebo od prostředí instalace. 

 
Kód definující, zda je trouba uzavřena, je uveden za klasifikací požáru. 
Například EI 60 C/U, což znamená, že trouba byla uzavřena uvnitř pece a 
neuzavřená mimo pece. Konfigurace zkoušky definuje možné schválení. 

 
Naše technické posouzení založené na EN 1366-3:2009 jsou: 

 

Popis Redukcia zvuku 

Jednostranné těsnění ≥ 12 mm  Rw 62 dB 

Obojstranné těsněni ≥ 12 mm  > Rw 62 dB 

 
Protecta® FR IPT byla testovaná v EXOVA BM Trada (UKAS akreditace); 
podle EN ISO 10140-2:2010. 

 
Použití jakéhokoliv podkladového materiálu je volitelné, testy byly 
vykonané jen s tmelem. 
 

 
 

Použiti pro standardní 300 ml náplň. 
 

Velkost spoje 
(mm) 

 
6 x 6 

 
9 x 6 

 
12 x 6 

 
25 x 10 7 x 7 

pruh 
10 x 10 

pruh 

Linear m./ 
náplň 

 
8.63 

 
5.5 

 
4.1 

 
1.2 

 
12.0 

 
6.0 

 

  
 

1) Navrhnuté v EN 1366-3:2009. 
2) Posouzení firmou Polyseam na základe testů. 
3) Kovové trubky by měli mít protipožární oporu. 
4) U/U klasifikovaný požární kryt C/U, U/C a C/C. C/U klasifikovaný 
požární kryt U/C a C/C. U/C klasifikovaný požární kryt C/C. 

Protecta® FR IPT splňuje požadavky GEV a výsledky odpovídají 
EMICODE emisní třída EC 1plus, což je nejlepší možná známka ochrany 
zdraví v okolním prostředí a v interiéru. 

 
IPT je jediná dostupná technologie s žádnými nebezpečnými emisemi 
během používání a tvrdnutí. testované zkouškou Eurofins Product Testing, 
záznam číslo G17798A. 

Sloučenina Mira emisí po 3 
dnech 

Mira emisí po 4 
týdnech 

TVOC 7,7 µg/m3 n.d. (< 5 µg/m3) 

TSVOC n.d. (< 5 µg/m3) n.d. (< 5 µg/m3) 

VOC w/o NIK n.d. (< 5 µg/m3) n.d. (< 5 µg/m3) 

R hodnota n.d. (< 1) n.d. (< 1) 

Formaldehyde n.d. (< 3 µg/m3) n.d. (< 3 µg/m3) 

Acetaldehyde n.d. (< 3 µg/m3) n.d. (< 3 µg/m3) 

Součet for+ace n.d. (< 0,002 ppm) n.d. (< 0,002 ppm) 

Karcinogenní n.d. (< 1 µg/m3) n.d. (< 1 µg/m3) 

n.d. znamená nezjištěné 

 

Zamýšlené použiti trubky Ukončení 
trubky 4) 

 
Dešťová trubka, plastová 

Při drenáži U/U 1) 

Není drenáž C/C 2) 

 
 

Drenážní nebo odpadová 
Trubka, plastová 

Větraný odtok U/U 1) 

Nevětraný odtok U/C 1) 

Odtok/lapač vody U/C 1) 

Není drenáž C/C 2) 

Trubka v uzavřeném okruhu (voda, plyn, vzduch, elektřina atd.) C/C 2) 3) 

Trubka pro systém regeneraci spalin, plastová U/C 1) 

Trubka s utvořenými konci a délkou ≥ 50cm na obou stranách, 
plastová 

U/U 2) 

 

Trubka podpořená 
závěsným systémem, 
kovová 

Protipožární opora C/U 1) 

Není protipožární U/C 1) 

Šachtová Trubka na likvidaci odpadu, kovová U/C 1) 

 

Zvuková izolace Omezení 

Emisní údaje (kvalita vzduchu v interiéru) 

Použití 
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Stavba 

 
Pozice těsnění Min. hloubka 

těsnění 

 
Podkladový materiál Max. šírka 

těsnění 

 
Požární odolnost 

Sádrokartony, zdivo, 
pórobetonové nebo 
betonové steny (≥ 75 
mm) 

Obě strany proti ocelovým 
dělícím horizontálním 
kolejím 

 
12,5 mm 

 
Není potřebný 

 
25 mm 

 
EI 45 (E 60) 

 
 
 
 
 
 

Sádrokartony, zdivo, 
pórobetonové nebo 
betonové steny (≥ 100 
mm) 

 
 

Obě strany proti ocelovým 
dělicím horizontálním 
kolejím 

 
12,5 mm 

 
Není potřebný 

 
25 mm 

 
EI 60 (E 90) 

 
12,5 mm 

 
Minerální kamenná vlna o síle min 12,5 mm 

 
30 mm 

 
EI 120 (E 120) 

Obě strany proti ocelovým 
dělícím vertikálním 
kolejím 

 
12,5 mm 

 
Není potřebný 

 
15 mm 

 
EI 120 (E 120) 

Obě strany 
v horizontálních nebo 
vertikálních těsněních 

 
12,5 mm 

 
Minerální kamenná vlna o síle min. 12,5 mm 

 
30 mm 

 
EI 120 (E 120) 

 
Pevné stěny s obsahem 
zdiva, pórobetonu nebo 
betonu v rámci stěn nebo 
mezi hlavou stěn 
a podhledem podlahových 
desek (≥ 150 mm) 

Jedna strana 
v horizontálních 
těsněních 

 
15,0 mm 

 
Minerální kamenná vlna o síle min. 45 mm 

 
30 mm 

 
EI 60 (E 240) 

Obě strany 
v horizontálních 
těsněních 

 
15,0 mm 

 
Minerální kamenná vlna o síle min. 45 mm 

 
30 mm 

 
EI 240 (E 240) 

 
 

Pevné podlahy s obsahem 
pórobetonu nebo betonu v 
rámci podlahy nebo mezi 
podlahou a stěnami (≥ 
150 mm) 

 
Jednostranná vrchní strana 

 
25,0 mm 

 
Protecta Mineral Fibre BIO o síle min. 48 mm 

 
30 mm 

 
EI 180 (E 240) 

 
Obojstranná vrchní strana a 
podhled 

 
15,0 mm 

 
Minerální kamenná vlna o síle min. 20 mm 

 
30 mm 

 
EI 240 (E 240) 

 

Pro požární utěsnění technických prostupů viz Návod k instalaci. 

Odolnost vůči ohni – Lineární těsnění 
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Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytnuty v dobré 
víře a jsou založeny na výsledcích získaných zkušenostmi a testy. Všechna 
doporučení a návrhy jsou však poskytnuty bez záruky, protože nemáme 
kontrolu nad podmínkami použití. Zboží je dodáváno dle našich podmínek 
prodeje, jejich kopie je dostupná na požádání. 

 
 
Barvy 

Dostupná je škála barev. Standardní barvy 
jsou bílá, světle šedá, šedá, antracitová, černá 
a hnědá. 

 
Balení 200 ml tuba, 300 ml a 380 ml kazeta, 300 

ml a 600 ml fólie. 

 
 
Zdraví a bezpečnost 

Žádné zdravotné riziko, vnitřní hygiena 
EMICODE EC1PLUS klasifikace, schválené 
pro BREEAM hodnocení stavebných 
projektů. Viď bezpečnostní list. 

 
 
Zkušební laboratoře 

SP Sveriges Provningsverk, 
SE Intertek Chemicals & 
Phar., GB BM Trada, GB 
Warringtonfire, GB 
Eurofins Product Testing, DK 

 
 
Zodpovědný článek 

Protecta® Sealants & Adhesives 
manufactured by Polyseam Limited in UK 
Phone +44(0)1484 421036 

 

Technické údaje 

Stav Tixotropní pasta připravená na použití 

Měrná hmotnost 1,54 g/cm3 

VOC 0 g/l 

Trvanlivost/stárnutí Type X (UV/voda) (prošel) 

Chemická odolnost Prošel testem (odolný) 

Ponoření do slané vody Prošel testem (odolný) 

Mikrobiologický rast 0 (žádný rast) 

Tvrdost Shore A 47 

Zrazenie 15 % objemu jednostranné 

Tahové vlastnosti 3,79 MPa (379 N/mm2) 

Prodloužení tahu 270 % 

3D-tahové vlastnosti 0,24 MPa (24 N/cm2) 

3D-tahové prodloužení 106 % 

Vlastnosti trháni 50 % 

Odolnost proti stlačení 434 N/1569 MPa 

Odolnost proti radonu 1,5 mm síla IPT dává Z = 2,9 - 108 s/m 

Bod vzplanutí Žádný 

Reakce na požár Klasifikace D-s2, d0 

Požární odolnost Až do třídy EI 240 

Dotyk bez lepivosti 60 minut maximum 

Doba tvorby vrchní 
vrstvy 

 
30 minut maximum 

Mira vytvrdnutí 10 % po 24 hodinách 

Obsah tuhých látek > 80 % 

Odolnost vůči toku < 0,5 mm 
 
 
Skladování 

Do 12 měsíců neotevřené náplně v chladu a 
v suchu a 6 měsíců již otevřené a znovu 
uzavřené náplně. Vyhněte se teplotám nad 
35°C a pod 5°C. 

Mráz Nevytvrdnutý tmel nevystavujte mrazu. 
 

Tepelná vodivost 
0,845 W/mK (+/- 3%) při 20 mm síle 
(podle EN 12667) 

 

Kompatibilita 
Může být použit s většinou stavebních 
a rekonstrukčních materiálů. 

Pracovní teplota -40 °C do +75 °C 
 
Klasifikace CE 

Fasáda (interiér) 
25LM Sanitární spoje 
XS1 
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