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Protipožiarna doska Protecta® FR Board je navrhnutá tak, aby 

zabránila šíreniu ohňa a dymu cez prestupy v protipožiarnych stenách 

a podlahách, kde sa prestupy vytvárajú za účelom inštalácie rôznych 

technických vybavení budovy. Protipožiarna doska Protecta® FR 

Board taktiež zachová v protipožiarnych stenách a podlahách 

akustické vlastnosti. 
 

Protipožiarna doska Protecta® FR Board pozostáva z jadra tvoreného 

kamennou vlnou s  vysokou hustotou, pokrytého protipožiarnym 

nástrekom Protecta® FR Coating. Protipožiarny nástrek poskytuje 

dodatočnú ochranu a to výrazným znížením priepustnosti jadra 

z kamennej vlny a zabraňuje prechodu horúcich plynov, čím sa 

redukuje nárast teploty na ohňu nevystavenej strane a redukuje sa 

šírenie tepla cez technické vybavenie budovy. 

 

Protecta® FR Board je dostupná s vrchnou vrstvou na jednej alebo na 

oboch stranách, pričom sa typ zvolí na základe technického uváženia 
a požadovanej požiarnej odolnosti. Na stavbe musí byť protipožiarna 

doska Protecta® FR Board použitá spolu s protipožiarnym tmelom 

Protecta® FR Acrylic pre utesnenie okolia technického vybavenia 
a priľahlých konštrukcií. 

 

 Klasifikovaná pre všetky typy konštrukcií s alebo bez technických 

prestupov budovy 

 Jednoduchá a veľmi rýchla inštalácia 

 Po inštalácii sa dá ľahko namontovať dodatočné technické vybavenie 

 Trvalo pružná – umožní pohyb počas požiaru a menší pohyb 

v konštrukcii, v rámci ktorej bola inštalovaná 

 Vhodná pre väčšinu povrchov, vrátane betónu, tehál, muriva, ocele, 
dreva, sadry, skla, plastu a väčšiny neporéznych povrchov 

 Môže byť použitá v neobmedzených dĺžkach v stenách s výškou do 

1200mm a v podlahách so šírkou do 800mm. 

 Môže byť inštalovaná do sadrokartónových stien s rámovaním alebo bez 
rámovania okolo prestupu 

 Bez halogénov s pridanými fungicídmi 

 Po úplnom vytvrdnutí je doska odolná voči UV žiareniu, vlhkosti a mrazu 

 Protecta® FR Board môže byť dodaná s hladkým povrchom 

 Je potrebné urobiť preventívne opatrenia, aby sa zabránil osobám vstup 
na prázdne horizontálne tesnenie prestupu 

 

 

Popis 
Redukcia 

zvuku 

Jednoduchá 50 alebo 60mm FR Board 2-S ako lineárne 

tesnenie 

Rw 55 dB 

Jednoduchá 50 alebo 60mm FR Board 2-S ako lineárne 

tesnenie 

Rw 29 dB 

Dvojitá 50 alebo 60mm FR Board 1-S alebo 2-S ako veľké 

tesnenie 

Rw 52 dB 

50 alebo 60mm FR Board 1-S alebo 2-S s 50mm dutinou, 

veľké tesnenie 

Rw 53 dB 

Doska Protecta® FR Board bola testovaná v BM Trada (akreditácia UKAS); podľa EN ISO 

10140-2:2010. 

 

 
 

 

Stavba Popis Klasifikácia 

Pružné steny 

s obsahom sadry, 

muriva, pórobetónu 

alebo betónu 

Neobmedzená šírka x 1200mm 

výška, plomba s dvojitou 50mm 

Protecta FR Board 1-S 

EI 120 (E 120) 

Pevné steny 

s obsahom muriva, 

pórobetónu alebo 

betónu, v rámci stien 

alebo medzi hlavou 

stien a podhľadom 

podlahových dosiek  

Neobmedzená šírka x 1200mm výška 
plomba s jednoduchou 
60mm Protecta FR Board 2-S 

EI 90 (E 240) 

Neobmedzená šírka x 1200mm 

výška, plomba s dvojitou 60mm 

Protecta FR Board 2-S 

EI 180 (E 240) 

Do 1200mm x 1200mm plomba s 

dvojitou 60mm Protecta FR Board 2-

S 

 
EI 240 (E 240) 

  

Pevné podlahy 

s obsahom 

pórobetónu alebo 

betónu v rámci 

podlahy alebo medzi 

podlahou a stenami  

Do 1200mm x 600mm      
plomba s jednoduchou 60mm 
Protecta FR Board 2-S 

 

EI 120 (E 240) 
 

Do 1200mm x 600mm plomba s 

dvojitou 60mm Protecta FR Board 

2-S 

EI 180 (E 240) 

Do 2400mm x 1200mm          

plomba s jednoduchou 60mm 

Protecta FR Board 2-S (viď tiež 

nižšie) 

EI 90 (E 120) 

Neobmedzená dĺžka x 120mm šírka  

lineárna plomba s jednoduchou EI 120 (E 240) 
 60mm Protecta FR Board 2-S  

NB. Prosím, prečítajte si pred použitím Návod na inštaláciu. 
 

 

Podľa pravidiel EN 1366-3 sa výsledky skúšok v podlahách s dĺžkou 

tesnenia min. 1m vzťahujú na akúkoľvek dĺžku, pokiaľ nie je pomer  

obvodovej dĺžky a plochy tesnenia menší ako pomer skúšobnej vzorky. 

Nasledujúce veľkosti otvorov sú teda povolené tam, kde je uvedený 

rozmer 2400 x 1200mm v tomto technickom liste a v návode na 

inštaláciu.

 

Max. veľkosti otvorov v podlahách alebo medzi podlahou a 
stenami 

1200mm šírka x 2400mm dĺžka (testované) 

1100mm šírka x 2900mm dĺžka 

1000mm šírka x 4000mm dĺžka 

900mm šírka x 7000mm dĺžka 

≤ 800 mm šírka x ∞ (nekonečná) dĺžka 

 

 

 

 

 

http://www.rewan.sk/


V rámci našej politiky neustáleho vývoja a testovania produktov si vyhradzujeme právo na úpravu alebo 

zmenu špecifikácie produktu bez predošlého upozornenia . Všetky informácie obsiahnuté v tomto 
dokumente sú poskytnuté v dobrej viere a sú len informatívne. Všetky poskytnuté nákresy sú len pre 

ilustráciu. Keďže spoločnosť Polyseam nemá kontrolu nad metódami alebo kompetenciou pri inštalácii ani  

nad podmienkami na stavbe, neposkytuje žiadne záruky, čo sa týka skutočného účinku produktu, 

uvedeného v tomto dokumente a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škodu alebo 

zranenie spôsobené použitím poskytnutých informácií. 

Technický list podľa        

ETA 13/0879 & 18/0904 

www.rewan.sk 
REWAN, s.r.o. 

2 (2) 2020 04 15 

 

 

                                                                       

PROTECTA® FR BOARD 

TECHNICKÝ LIST 
 

 
 

  
 

Zlúčenina 
Miera emisií po 4 

týždňoch 

TVOC 0,20 mg/m2h 

Formaldehyd n.d. 

Amoniak n.d. 

Karcinogénna n.d. 

n.d. znamená nezistené 

Protecta® FR Board doska spĺňa požiadavky BREEAM podľa protokolu M1 Protocol for 

Chemical and Sensory Testing of Building Materials (Protokol pre chemické a senzorické 

testovanie stavebných materiálov) vydaný  RTS verzia 15.12.2004, čo je najlepšia možná 
známka ochrany zdravia v okolitom prostredí a v interiéri pre nátery. Testované skúškou 

Eurofins Product Testing, záznam číslo 392-2014-00000407B. 

 

 

Pri testovaní rúr je možné si zvoliť, či sa rúra neuzatvorí alebo sa 
uzatvorí vnútri pece alebo mimo pece alebo na oboch stranách. 

Zvolená konfigurácia závisí od plánovaného použitia rúry a/alebo od 

prostredia inštalácie. 

 

Kód definujúci, či je rúra uzavretá, je uvedený za klasifikáciou požiaru . 

Napríklad EI 60 C/U, čo znamená, že rúra bola uzavretá vnútri pece a 

neuzavretá mimo pece. Konfigurácia skúšky definuje možné schválenia. 

 
Naše technické posúdenie založené na EN 1366-3:2009 je: 

 

Predpokladané použitie rúr 
Ukončenie 

rúry 4) 

 
Dažďová rúra, plastová 

Pri drenáži U/U 1)
 

Nie pri drenáži C/C 2)
 

 

 

 
Drenážna alebo odpadová rúra, 

plastová 

Vetraný odtok U/U 1)
 

Nevetraný odtok U/C 1)
 

Odtok/lapač vody U/C 1)
 

Nie pri drenáži C/C 2)
 

Rúra v uzavretom okruhu (voda, plyn, vzduch, elektrina atď.) C/C 2) 3) 

Rúra pre systém regenerácie spalín, plastová U/C 1)
 

Rúra s otvorenými koncami a ≥ 50cm dĺžkou na oboch 

stranách, plastová 

U/U 2)
 

Rúra podoprená závesným 

systémom, kovová 

Protipožiarna opora C/U 1)
 

Nie protipožiarna U/C 1)
 

Šachtová rúra na likvidáciu odpadu, kovová  U/C 1)
 

1) Navrhnuté v EN 1366-3:2009. 
2) Posúdenie firmou Polyseam na základe testov. 

3) Kovové rúry by mali mať protipožiarnu oporu.  
4) U/U klasifikovaný požiarny kryt C/U, U/C a C/C. C/U klasifikovaný požiarny kryt U/C a C/C. 

U/C klasifikovaný požiarny kryt C/C. 
 

  

Stav Pripravené na okamžité použitie, vopred natreté dosky 

Hustota 
Doska: 160kg/m3 (150 – 170kg/m3) 
Náter: 1,3 – 1,4kg/l 

 

Odolnosť 

Y1 – Určené na použitie v teplotách pod 0°C 

s vystavením UV žiareniu a vlhkosti, nevystavovať 

dažďu. Zahŕňa aj nižšie triedy Y2, Z1 a Z2. 

Bod vzplanutia Žiadny 

Nelepivý Max. 75 minút (tmel) 

Tvorba povlaku Max. 25 minút (tmel) 

Úplné stvrdnutie 3 až 5 dní v závislosti od hrúbky a teploty 

Flexibilita Stredná, 12,5% 

Tepelná vodivosť 0,038 W/mK 

Skladovanie 
Môže byť skladovaný dlhé obdobie. 

Skladovať v teplotách medzi 5˚C a 30˚C 

Kompatibilita 

Vhodné pre použitie s väčšinou materiálov, ale nemal 

by sa používať v priamom kontakte s bitúmenovými 

materiálmi 

 

Obmedzenia 

Ak sa dosky budú používať v trvale vlhkom 

prostredí, mal by sa na tmel aplikovať náter 

Protecta® FR Coating 

Teplotný rozsah Od -30°C do +80°C (po vytvrdnutí) 

Inštalačná teplota Od +5°C do +50°C 

Farba 
Biely povrch, zelené jadro 
FR Acrylic: NCS 1202 – Y26R, RAL 9002 

Balenie 
FR Board 50x600x1200 mm: 80ks na palete   

FR Board 60x600x1200mm: 72ks na palete 
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