
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Protipožiarna pena Protecta® FR Foam je navrhnutá tak, aby 
udržiavala odolnosť voči ohňu vyplnením medzier a prechodov 

v sadrokartónových, betónových alebo murovaných stenách. 

 

Dodávaná je ako jednozložková polyuretánová pena. Protecta® FR 

Foam tvrdne absorpciou vlhka. Po vytvrdnutí sa môže pochváliť 

vysokou priľnavosťou k väčšine materiálov používaných na stavbách 

a vysokou odolnosťou. Pena má tiež výborné tepelno-izolačné 

vlastnosti (0,0354 W/mK) a zvukovú izoláciu. 

 

MUROVANÉ ALEBO BETÓNOVÉ STENY ≥ 150MM 

Typ spoja 
Max. šírka 

Inštalácia 
Min. hĺbka tesnenia 

Klasifikácia 

Horizontálne spoje ≤ 20mm 150mm EI 180 

Horizontálne spoje ≤ 20mm 140mm 1)
 EI 240 

Vertikálne spoje ≤ 20mm 150mm EI 60 

Vertikálne spoje ≤ 20mm 140mm 1)
 EI 240 

 

SADROKARTÓNOVÉ, MUROVANÉ A BETÓNOVÉ STENY ≥ 
100MM 

Typ spoja 
Max. šírka 

Inštalácia 
Min. hĺbka tesnenia 

Klasifikácia 

Drevené dverové spoje ≤ 30mm 92mm 2)
 EI 45 

 
1) Pena FR Foam musí byť pokrytá na oboch stranách min. 5mm 

hrubou vrstvou tmelu Protecta FR IPT. 
2) Pena FR Foam musí byť pokrytá na oboch stranách min. 12mm 

hrubými drevenými obkladmi upevnenými klincami alebo 

skrutkami. 

 

 

Popis Redukcia zvuku 

Jednostranné tesnenie ≥ 50mm hĺbka Rw 61 dB 

 

Rovnaká alebo vyššia redukcia zvuku sa dosiahne s väčšou hrúbkou. 

Hodnota zvukovej izolácie je platná iba pre penu, nie pre iné prvky 

v stavebnej konštrukcii. Zápis zo skúšky je dostupný na požiadanie. 

 

Flexibilné steny musia mať min. hrúbku 100mm a musia obsahovať 
oceľové alebo drevené nosníky po oboch stranách s min. 2 vrstvami 

12,5mm hrubých dosiek. Pevné steny musia mať min. hrúbku 100mm 

a musia byť z betónu, pórobetónu alebo muriva s min. hustotou 

650kg/m3. Nosná konštrukcia musí byť klasifikovaná v súlade s EN 

13501-2 pre požadované obdobie požiarnej odolnosti.  

 

Tento dokument je založený na Európskom technickom posúdení 
produktu, vydanom v súlade s predpisom (EU) EAD 350141-00-

1106 zo septembra 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pena je nebezpečná a plyn je mimoriadne horľavý. Prečítajte si 

bezpečnostný technický list a na prepravu, skladovanie a použitie 

tohto produktu urobte odporúčané ochranné opatrenia.  

 Odstráňte z tesnenia všetky voľné zvyšky a z povrchu, ktorý má 
byť utesnený akékoľvek nečistoty ako mastnota a olej. 

 Pre rýchle a rovnomerné vytvrdnutie peny je potrebná vlhkosť. 

Pred nanesením peny postriekajte povrch vodou (môžete použiť 

postrekovač na rastliny). Toto je obzvlášť dôležité v teplých 

a suchých priestoroch. 

 Tubu je potrebné pred použitím dôkladne potriasť (cca 15-20 
krát). Pripojte k tube pištoľ, ale neaktivujte spúšťací ventil. 

 Pri aplikácii peny by mala byť tuba otočená dolu hlavou tak, aby 

sa pištoľ nachádzala pod tubou. 

 V závislosti od orientácie a veľkosti spoja sa dosiahne najlepší 

výsledok vytvorením viacerých vrstiev odspodu, čím sa umožní 

každej jednotlivej vrstve čiastočne stvrdnúť. Nepokúšajte sa 

aplikovať na príliš mokrú penu, pretože by rýchla expanzia 

spôsobila zbytočné preliatie tvrdnúcej peny do spoja a mohla by 

tlakom mäkké materiály vytlačiť zo svojej polohy. Vytláčanie 

peny môže byť kontrolované silou stláčania spúšte na pištoli 

a teda znížením tlaku na ventil.  

 Akonáhle je škára alebo spoj úplne vyplnený, prebytočné časti 
peny mimo plochu by sa mali odrezať nožom.  

 Po utesnení by mala byť pena prekrytá materiálom odolným voči 

mechanickému poškodeniu a UV-žiareniu. 
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