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Anglická společnost Pyroplex Limited má více než 30-leté zkušenosti ve výrobě
protipožárních pasivních materiálů. Značka Pyroplex® je velmi dobře známá
a zavedená na trhu pasivních protipožárních materiálů nejen v Evropě, ale i po
celém světě.
Pyroplex Limited nabízí širokou škálu protipožárních zpěňujících těsnění pro
dřevěné, kovové dveře použitelné pro nové aplikace i rekonstrukce, zpěňující
zasklívací těsnění na dveře a stěny a odpovídající škálu konstrukčních produktů
včetně protipožárních manžet, potrubního těsnění, tmelů
a pěn - více na www.pyroplex.cz
Všechny Pyroplex výrobky prošly rozsáhlými zkouškami ve Velké Británii, v Evropě
a po celém světě dle národních a mezinárodních norem, novinkou pro potrubní
manžety, pásky a akrylový tmel je schválení ETA a označení CE. Společnost
Pyroplex® Limited má také zaveden systém řízení jakosti, který splňuje
požadavky ISO 9001:2008

před expanzí

po expanzi

Eurostrip - ekonomické řešení

Protipožární zpěňující pásky  Pyroplex
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D Použití:
Doba požární odolnost:
iIzolace / Integrita:
Zkušební norma:
Typ schválení:

Ohnivzdorná dveřní soustava

30 až 60 minut

Integrita

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

Eurostrip, nové ekonomické řešení
těsnění  protipožárních  zpěňujících
pásek Pyroplex.

Eurostrip byl speciálně navržen tak, aby
kombinoval tyto vlastnosti :
výkon, estetiku,  kvalitu a snadnou
instalaci v protipožárním systému.
Eurostrip je dodáván ve dvou rozměrech
a v návinů 350 m.

Eurostrip je dodáván s vysoce
účinnou samolepicí  páskou v návinu
350 m

Protipožární těsnicí páska působením tepla expanduje a utěsní prostor mezi dveřmi a
rámem, a tak  zabrání šíření ohně a minimalizuje  průchod kouře.

Testování a zkoušky PYROPLEX Ltd
Firma Pyroplex Limited investuje obrovské finanční prostředky do testování svých výrobků
ve Velké Británii, Evropě a po celém světě.
Nedávno úspěšně dokončila rozsáhlý
testovací program dle EN norem. Výsledkem
tohoto testovacího procesu je, že celá
výrobní řada konstrukčních protipožárních
produktů získala EN klasifikaci
(klasifikace EI dle EN 13501-2:2007) a
poslední novinkou je obdržení CE značky
pro potr. manžety, pásky a akrylový tmel.
Kromě těchto skutečností má Pyroplex
Limited svou vlastní indikativní pec, a tak
může  vyvíjet nové produkty v souladu
s nejnovějšími platnými standardy.

Výrobní možnosti těsnění PYROPLEX

tučně označené položky zpravidla běžně skladem,ostatní na objednávku.
Na vyžádání sdělíme minimální objednací množství a termín dodání.

Těsnění dveří
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Velikost profilu
(mm)

Pásky
s lepidlem

Metrů na
cívce

Požární
odolnost

10 x 2 30086 250m 30 min

10 x 2.5 8492 250m 30 min

15 x 2 30085 200m 30 min

15 x 2.5 8501 200m 30 min

20 x 1 30057 350m 30 min

20 x 2 30074 200m 30 min

20 x 2.5 8921 150m 30 min

25 x 2.5 8934 100m 30 min

30 x 2 30075 75m 60 min

30 x 2.5 8958 75m 60 min

45 x 2.5 8456 50m 60 min
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Doba požární odolnost:
iIzolace / celistvost:
Zkušební norma:
Typ schválení:

Ohnivzdorná dveřní soustava

30 až 60 minut

celistvost

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

Protipožární zpěňující pásky  Pyroplex

Zpěňující  pásky Pyroplex® poskytují
jednoduché utěsnění protipožárních
kovových a dřevěných dveřních křídel
a zárubní. Jsou také ideální pro vyplňo-
vání mezer v budovách, např. dutinové
podlahy, podhledy a pokládání potrubí.
Mohou být umístěny pod dveřní panty,
zámky a zavírací systémy. Zpěňující
pásky jsou ideální pro novostavby nebo
rekonstrukce. Zpěňující pásky Pyroplex®
snadná a rychlá aplikace

Zpěňující pásky Pyroplex® jsou zkoušeny
podle normy BS476: část 22:1987 a podle
dalších mezinárodních norem.

Číslo Osvědčení CertiFire: CF355

výhradně pro výrobce
požárních dveří a příček

systémy pasivní požární ochrany

Protipožární zpěňující páska PYROPLEX - samolepicí

Pyroplex páska 10 x 2,5 mm 849207 2,5 černá 25 350 m 32,60 1,300 C � N

Pyroplex páska 10 x 2,5 mm 8492 2,5 černá 250 750 m 26,30 1,050 C �

Pyroplex páska 15 x 2,5 mm 8501 2,5 černá 200 600 m 36,80 1,470 C �

Pyroplex páska 20 x 2 mm 30074 2,0 černá 200 600 m 46,80 1,870 C �
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Slovensko
EANMjkarton

Protipožární zpěňující páska PYROPLEX EUROSTRIP - samolepicí

Pyroplex páska EUROSTRIP 15 x 2 mm 30163 2,0 černá 350 700 m 24,00 0,960 C �

Pyroplex páska EUROSTRIP 20 x 2 mm 30153 2,0 černá 350 700 m 28,80 1,150 C �

Mj
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pro Česko
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Slovensko
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Objednací
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EANkarton


