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Protipožiarna malta Protecta® EX Mortar je suchý biely prášok 

pozostávajúci z anorganických zlúčenín a perlitu. 

 

Po zmiešaní s vodou vytvoria zlúčeniny vysoko tepelne izolačnú 

protipožiarnu tesniacu hmotu, ktorá zabraňuje šíreniu ohňa a dymu 

cez prestupy v stenách a podlahách, vrátane prestupov vytvorených 

okolo technických vedení budovy. 

 

Protipožiarna malta Protecta® EX Mortar taktiež zachová v stenách a 

podlahách akustické vlastnosti. 

 

Protipožiarna malta Protecta® EX Mortar počas tvrdnutia expanduje 
hydraulickým pôsobením približne o 1%, čím zabezpečuje pevné 

utesnenie okolo technických vedení a okolitých prestupov. 

 

Protecta® EX Mortar sa ľahko brúsi a prevŕtava. Hmota zaschne na 

sivo-bielu farbu, ktorú je možné natrieť. 

 

 Klasifikovaná do stien a podláh z betónu, tehly, sadry atď. 

 Vhodná pre káble, káblové zväzky, káblové rošty, káblové 

žľaby, oceľové, medené, plastové rúry a vetracie potrubie 

 Jednoduché aplikovanie, zanecháva veľmi hladký povrch 

 Vysoký stupeň mechanickej odolnosti, utesnenie je nosné bez 

vystuženia 

 Pred aplikáciou nie je potrebný základný náter pri väčšine 
základných zložiek stavebných materiálov, avšak kovy, ktoré sú 

v kontakte s maltou musia byť chránené proti korózii 

 Vhodná pre väčšinu povrchov, vrátane betónu, tehál, Leca 

(keramzitu), ocele, plastu atď., ale nevhodné pre dvere alebo 

technické prestupy, ktoré sú v pohybe 

 Produkt je certifikovaný pre použitie do stien, ale odporúča sa použiť  
pre tieto aplikácie v kombinácii s Protecta® FR Board 

 Úplne vytvrdnuté do 1 hodiny 

 Špecifikácia požiarnej odolnosti zlúčeniny bola stanovená 1 
mesiac po aplikácii 

 Takmer neobmedzená doba skladovania 

 

 

Popis Redukcia zvuku 

Jednostranný odliatok ≥ 50 mm hrubý ako lineárne 

tesnenie 
Rw 64 dB 

Obojstranný odliatok ≥ 25 mm hrubý ako lineárne 

tesnenie 
Rw 64 dB 

Jednostranný odliatok ≥ 50 mm hrubý ako veľké 

tesnenie 
Rw 48 dB 

Obojstranný odliatok ≥ 25 mm hrubý ako veľké 

tesnenie 
Rw 48 dB 

 

Malta Protecta® EX Mortar bola testovaná v BM Trada (UKAS 

akreditácia), podľa EN ISO 10140-2:2010. 

Liata doska obsahuje kamennú vlnu s hustotou ≥ 150kg/m³. Prosím, prečítajte si pred 

použitím Návod na inštaláciu. 
 

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

tesnenia minimálne 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. 

 

Maximálne veľkosti otvorov v rámci podlahy alebo medzi 

podlahami a stenami 

1200mm šírka x 2400mm dĺžka (testované) 

1100mm šírka x 2900mm dĺžka 

1000mm šírka x 4000mm dĺžka 

900mm šírka x 7000mm dĺžka 

≤ 800mm šírka x ∞ (nekonečná) dĺžka 

 

  

 

 

Stavba Popis Klasifikácia 

Flexibilné steny s 
obsahom sadry, muriva, 
pórobetónu alebo  
betónu 

Do 2400mm široká a 1200mm 
vysoká plomba s obojstrannou 
25mm Protecta® EX Mortar na 
25mm liatej doske 

 

EI 120 (E 120) 

 

Pevné steny s obsahom 

muriva, pórobetónu 
alebo betónu, v rámci 
stien alebo medzi 
hlavou stien a podhľa- 
dom podlahových dosiek 

Do 2400mm široká a 1200 mm 

vysoká plomba s jednostrannou 
50mm Protecta® EX Mortar na 
50mm liatej doske 

 

EI 120 (E 180) 

 

Do 2400mm široká a 1200mm 
vysoká plomba s jednostrannou 

100mm Protecta® EX Mortar 

 

EI 240 (E 240) 

 

Pevné podlahy s obsa- 

hom pórobetónu alebo 
betónu v rámci podlahy 
alebo medzi podlahou 
a stenami 

Do 2400mm x 1200mm 

plomba s 50mm Protecta® EX 

Mortar na vrchu 50mm liatej  
dosky 

 

EI 180 (E 180) 

 

Do 2400mm x 1200mm 
plomba liata s 100mm Protecta® 

EX Mortar 
EI 240 (E 240)  
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Protecta® EX Mortar malta bola podrobená záťažovým a nárazovým 
skúškam v podlahách podľa ETAG 026-2 a EOTA TR001 odstavec 

2. Testy sa uskutočnili pri minimálnej povolenej hrúbke odliatku       

100 mm. 
 

Podľa limitov zaťaženia v nižšie uvedenej tabuľke nie je nutné 

vystuženie, dôrazne sa však odporúča, aby sa okraje otvorov očistili 

od prachu a voľných častíc a dokonalé dočistenie sa dosiahlo 

použitím čistej vody. Zvlhčenie okrajov pred liatím zlepší priľnavosť. 

Protipožiarna malta Protecta® EX Mortar by nemala byť liata do 

povrchovo upraveného betónu. Malta musí byť zamiešaná na hustú, 

ale tekutú hmotu v pomere cca 2 diely prášku na 1 diel vody. 

Maximálna nosnosť sa dosiahne 28 dní po odliatí. Výsledky skúšok: 

Skúška v 1500x1000mm ráme Výsledky 

Náraz mäkkého telesa, prevádzkyschopnosť 500Nm 

Náraz mäkkého telesa, bezpečnosť pri použití 700Nm 

Náraz tvrdého telesa, prevádzkyschopnosť 6Nm 

Náraz tvrdého telesa, bezpečnosť pri použití 10Nm 

Koncentrovaná záťaž na ETAG 26-2 15kN 

 

 

Aplikácia Teplota Čas 

Pre zalievaciu hmotu mix 

3,5 : 1 

0 °C 19 minút 

10 °C 18 minút 

20 °C 17 minút 

30 °C 16 minút 

40 °C 15 minút 

Pre liatie mix 2 : 1 

0 °C 40 minút 

10 °C 35 minút 

20 °C 30 minút 

30 °C 25 minút 

40 °C 20 minút 

Protipožiarna malta Protecta® EX Mortar bola miešaná elektrickým 

miešačom 90 sekúnd s lopatkou o priemere 100mm. Čím je väčšia 

kolmosť v procese miešania, tým rýchlejšie bude malta tuhnúť . 

Protipožiarna malta Protecta® EX Mortar je navrhnutá tak, aby rýchlo 

tvrdla a je systémom pre profesionálnych inštalatérov, kde je veľmi 

dôležitý rýchly čas aplikácie. Pre pomalšie vytvrdzovanie sa môže do 

suchého maltového prášku pridať spomaľovač (detergent) predávaný 

samostatne. 
 

 

Zlúčenina 
Miera emisií po 3 

dňoch 

Miera emisií po 4 

týždňoch 

TVOC 12 µg/m3
 < 5 µg/m3

 

TSVOC n.d. < 5 µg/m3
 

VOC w/o NIK n.d. < 5 µg/m3
 

R hodnota n.d. < 1 

Formaldehyde 7,1 µg/m3
 n.d. 

Acetaldehyde < 3 µg/m3
 n.d. 

Súčet for + ace < 0,006 ppm n.d. 

Karcinogénna < 1 µg/m3
 < 1 µg/m3

 

n.d. alebo < znamená nezistené 

Protecta
® 

EX Mortar malta spĺňa požiadavky GEV a výsledky zodpovedajú EMICODE 

emisná trieda EC 1
PLUS 

čo je najlepšia možná známka ochrany zdravia v okolitom prostredí 

a v interiéri. Testované skúškou Eurofins Product Testing, záznam číslo G12874B. 

Pri testovaní rúr je možné zvoliť si, 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 rúry 
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 Prášok pripravený na zmiešanie s vodou  

Spotreba produktu 
pri pomere 2:1 

Cca 3,42 vreca na m2 @ 50mm hĺbke                  

Cca 6,83 vreca na m2 @ 100mm hĺbke 

Suchá hustota Okolo 900 kg/m3 po úplnom vytvrdnutí 

Bod vzplanutia Žiadny 

Reakcia na požiar Trieda A1 podľa EN 13501-1 

Tvrdnutie Menej ako 1 hodinu v závislosti od podnebia 

Úplné stvrdnutie Do 30 dní v závislosti od hrúbky a teploty 

Flexibilita Žiadna 

Odolnosť/servis Trieda Z2 

Tepelná vodivosť 0,051W/mK 

Životnosť 30 rokov 

Skladovanie 
Žiadne obmedzenie pre neotvorené vrecia, na suchom 

mieste s teplotami medzi 5˚C a 30˚C 

Kompatibilita 

Vhodné pre použitie s väčšinou materiálov, ale 

nemal by sa používať v priamom kontakte s 

kovmi, ktoré môžu korodovať. 

Obmedzenia 
Nemal by sa používať v trvale vlhkom prostredí 

alebo v pohyblivých spojoch 

Klasifikácia 
CE-označenie – Protipožiarne tesnenie pre 

požiarne otvory a prestupy triedy EI 240 

Farba Biela 

Balenie 

Vrece - 20 litrov 

Vedro - 10 litrov 

Vrecia: 63ks na palete, cca 800kg                     

Vedrá: 72ks na palete, cca 500kg 
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