
Potrubní pásky

Potrubní pásky Pyroplex® byly navrženy
speciálně k obnovení požární odolnosti
stěn nebo podlah, kterými procházejí
potrubní přípojky, plastové hořlavé
trubky používané na odvod odpadních
vod a drenáže.
Potrubní pásky Pyroplex® jsou
k dispozici ve dvou třídách požární
odolnosti: 2 hodiny a 4 hodiny.
Jednoduše se obalí kolem trubky, upevní
lepicím poutkem a zasunou se podél
trubky do dutiny ve stěně nebo podlaze.
Po zasunutí se může dutina kolem
trubky začistit tmelem. Potrubní pásky
Pyroplex® jsou testovány v PAVUSU
a získaly schválení ETA (CE)

Certifikát Pavus C-216/C5a/2011/0080

Certifikát Certifire č. CF635

výhradně pro specializované

montážní firmy

CE zp ující akrylový tmel Pyroplexěň
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ve stavebních konstrukcích - zdi, podlahy,
dále p i dot sn ní pr chod kovovýchř ě ě ů ů

ů ů.i plastových prostup potrubí nebo kabel

Akrylový tmel Pyroplex® m ěňá lehce zp ující
vlastnosti, poskytuje požární integritu až 240
minut.

Akrylový tmel  Pyroplex® je testován
v PAVUSU a získaly schválení ETA (CE)

Zpěňující žární  akrylové tmelyprotipo

83

ETA - 12/0351

CE protipožární potrubní pásky PYROPLEX s odolností 2 hod.

CE protipožární potrubní pásky PYROPLEX s odolností 4 hod.

CE Protipožární akrylátový tmel  PYROPLEX

Typická
instalace
- aplikace
na stěně

4
hodiny

Potrubní pásky s CE značkouNOVĚ CE Akrylový tmel

Akrylový tmel

ETA - 13/0659 & ETA - 13/0660

průchody potrubních přípojek - plastové systémy odpadních vodAplikace:

Doba požární odolnosti:

Izolace / celistvost:

120 minut a 240 minut

izolace a celistvost

Zkušební norma

Typ schválení

BS 476: část 20: 1987 a BS EN 1366-3: 2004

CE MARK - 1121-CPD-JA5003

Lineární spáry spojů - pohyblivé spojeAplikace:

Doba požární odolnosti:

Izolace / celistvost:

240 minut

izolace a celistvost

Zkušební norma

Typ schválení

BS EN 1366-3 a BS EN 1366-4: 2009

CE Mark – 0843-CPD-0148

Certifikát Pavus C-216/C5a/2012/0110

Certifikát Certifire č. C 596F

Zpěňující akrylový tmel Pyroplex®
je jednosložkový materiál s vysokým
modulem pružnosti a bez obsahu
halogenů. Tento výrobek je primárně určen
k použití pro vnitřní aplikace. Je vhodný
pro obvody dveří, oken a kovových
přípojek a k použití na lineární, málo
pohyblivé spoje ve stěnách a podlahách.

Zpěňující akrylový tmel Pyroplex®
poskytne protipožární integritu po dobu
až 240 minut v závislosti na aplikaci
a výplňovém materiálu. Materiál je
kompatibilní s běžnými stavebními
materiály.

Protipožární akrylátový tmel  PYROPLEX

Vlastnosti výrobku
� požární odolnost do 240 minut
� vynikající přilnavost na běžné stavební materiály
� prodloužená skladovatelnost ( 24 měsíců)

Použití:
� utěsní spáry lineárních spojů
� utěsní kolem kových a plastových průchodů potrubí
� spoje memi zdmi a podlahou
� kovové prostupy potrubí skrz stěnu a podlahu do průměru 150 mm

2
hodiny

pro více informací si vyžádejte technický list a montážní pokyny
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva

2WT310PY 310 bílá 25 ks 90,00 3,600 C �

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EANznak neb.mjbarva
obsah
v ml

ks/ kartonObjednací kód

systémy pasivní požární ochrany

PPW55-2-CE 55 70 50 ks 216,00 8,650 C � N

PPW82-2-CE 82 98 50 ks 376,00 15,000 C � N

PPW110-2-CE 110 130 50 ks 436,00 17,400 C � N

PPW160-2-CE 160 190 20 ks 750,00 30,000 C � N

vnější průměr
trubky mm

průměr otvoru ve
stěně / podlaze

Objednací kód EAN
ks/

karton
mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

PPW55-4-CE 55 70 50 ks 365,00 14,600 C � N

PPW82-4-CE 82 98 50 ks 386,00 15,400 C � N

PPW110-4-CE 110 130 50 ks 420,00 16,800 C � N

PPW160-4-CE 160 190 20 ks 770,00 30,800 C � N

vnější průměr
trubky mm

průměr otvoru ve
stěně / podlaze

Objednací kód
ks/

karton
EANmj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

představujeme

AC310WTCE 310 bílá 25 ks 119,00 4,760 C � N

Cena EUR
pro Slovensko

EANks/ karton mj znak neb.
Cena Kč

pro Česko
Objednací kód

obsah
v ml

barva


