
PROTECTA® FR IPT 

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. 
 

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

1 (4) 2020 11 06 Technický list podľa ETA 
18/0902 & 18/0901 

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 
 

 
 

Popis .................................................................................................. strana 1 
Všeobecný popis produktu ................................................................ strana 1 
Kľúčové informácie  .......................................................................... strana 1 
Vlastnosti ........................................................................................... strana 1 
Obmedzenia ......................................................................................  strana 2 
Konfigurácia ukončení rúr ................................................................. strana 2 
Zvuková izolácia ............................................................................... strana 2 
Použitie .............................................................................................. strana 2 
Emisné údaje (kvalita vzduchu v interiéry) ....................................... strana 2 
Odolnosť voči ohňu  .......................................................................... strana 3 
Technické údaje  ................................................................................ strana 4 

 
Pre pomoc pri aplikácii si pozrite Návod na inštaláciu. 

 

Protecta® FR IPT je protipožiarny tmel a lepidlo vysokejprofesionálnej 
kvality, pripravený na okamžité použitie. Vďaka inovatívnej technológii na 
báze inertných polymérov je vhodný pre široké spektrum aplikácií 
v stavebníctve vrátane rekonštrukcií stien, podláh, úpravy spojov, 
vodoinštalácie a obkladov. Prekonáva účinok bežných tesniacich produktov 
na báze silikónu, MSP, butylu a acrylu – je jediným tmelom bez obsahu 
nebezpečných emisií. 

 
Protecta® FR IPT je navrhnutý na utesnenie spojov, škár/nepravidelných 
otvorov v stenách, predeloch a iných štruktúrach, čím sa dosiahne 
vzduchotesné a vodotesné tesnenie. IPT je nereaktívny chemický výrobok, 
ktorý je priateľský k životnému prostrediu a je kompatibilný s väčšinou 
stavebných materiálov a má unikátnu schopnosť dynamického pohybu, čím 
pohltí prirodzené alebo neočakávané pohyby utesnených/lepených spojov 
v rámci budovy. Má dlhotrvajúci účinok. 

 
Protecta® FR IPT eliminuje potrebu výberu ako bežných tmeloch a 
lepidlách. Vybrať vhodný produkt pre budovu môže byť mätúce, keďže je 
na trhu k dispozícii veľký počet produktov a v rámci jedného produktu rôzne 
stupne, rôzne vlastnosti, aby vyhovoval danému materiálu alebo aplikácii. 
Protecta® FR IPT toto prekonáva tým, že ponúka jedno riešenie pre všetky 
aplikácie vo vnútri budovy. 

 

• Priľnutie bez základného náteru 
• Výborné priľnutie k väčšine bežných substrátov 
• Dynamický pre aplikácie s nízkym a vysokým modulom 
• Schopnosť pohybu 3D spoja minimálne 25% 
• Môže byť použitý pre všetky vnútorné aplikácie 
• Požiarne hodnotenie do 240 minút pre integritu a izoláciu 
• Odolný proti radónu (rádioaktívnym čiastočkám) 
• Výborná odolnosť proti sadnutiu 
• Jediná dostupná technológia bez VOC 
• Odolný proti plesniam 
• Nízke zachytávanie nečistôt 
• Nefarbí citlivé povrchy 
• Ľahká aplikácia bez náradia 
• Prebytok je možné zotrieť mokrou handrou pred stvrdnutím 
• Pretierateľný 
• Malá zrážanlivosť 
• Nezožltne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protecta® FR IPT zostáva permanentne pružný a dá sa natrieť farbami na 
báze alkydovej živice alebo vody. 
Medzi vhodné aplikácie patria: 

 
• Interné tesnenie okolo dverí a okien 
• Tesnenie tam, kde je dôležitá kvalita ovzdušia z hľadiska zdravia 
• Sanitárne aplikácie vrátane spŕch 
• Tesnenie medzier okolo vstavaného nábytku a pracovných dosiek 
• Tesnenie okolo podláh 
• Protipožiarne tesnenie 
• Tesnenie odolné proti radónu 
• Tesnenie pri rekonštrukciách 
• Vzduchové a zvukové tesnenie 

 
Protecta® FR IPT môže byť použitý ako lepidlo a má výborný prvotný 
účinok, rýchlo sa vytvárajúce veľmi silné spojenie s výsledkom trvácneho 
upevnenia. Aplikácia je jednoduchá a ekonomická a je ideálny pre všetky 
typy konštrukcií. 

 
IPT sa prilepí k väčšine stavebných materiálov medzi ktoré patria: 

 
• Tehla, betón, kameň, bridlica, keramika, mramor, žula 
• Drevo, preglejka, bloková doska, drevotrieska, sololit 
• uPVC plastové lišty a polykarbonát 
• Izolačné dosky 
• Expandovaný polystyrén 
• Sadrokartón a omietka 
• Kovy, hliník, oceľ, olovo, meď a zliatiny 
• Natreté povrchy 

 
Prebytočný nevytvrdnutý materiál je možné ľahko odstrániť pomocou vlhkej 
handry, keďže tento tmel je úplne rozpustný vo vode. 
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• Tam, kde kovy nemôžu prísť do kontaktu s vodou, mali by byť natreté 
pred aplikáciou tmelu. 

• Tmel je rozpustný vo vode v mokrom/nevytvrdnutom stave a preto sa 
nesmie používať pod vodou alebo v daždi. Aplikovaný tmel nesmie byť 
postriekaný vodou ani inými tekutinami skôr ako sa vytvorí vrchná 
preschnutá vrstva (<30 min). 

• Tmel by nemal byť používaný vonku z dôvodu použitej technológie 
procesu tvrdnutia. 

• Veľmi úzke tesnenia tvrdnú rýchlejšie ako je bežné. Existuje špeciálna 
verzia IPT, ktorá tvrdne pomalšie. 

• Odporúča sa použiť v spojoch širokých do 20mm, širšie spoje môžu byť 
prispôsobené. 

 
 

Pri testovaní požiarneho tesnenia 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 posúdenia založené na EN 1366-3:2009 sú: 

 

Zamýšľané 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 dĺžkou ≥ 50cm 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. 

 

Popis Redukcia zvuku 

Jednostranné tesnenie ≥ 12mm hĺbka Rw 62 dB 

Obojstranné tesnenie ≥ 12mm hĺbka > Rw 62 dB 

 
Protecta® FR IPT bola testovaná v EXOVA BM Trada (UKAS akreditácia); 
podľa EN ISO 10140-2:2010. 

 
Použitie akéhokoľvek podkladového materiálu je voliteľné, keďže boli testy 
vykonané len s tmelom. 

 
 

Použitie pre štandardnú 300ml náplň. 
 

Veľkosť 
spoja (mm) 

 
6 x 6 

 
9 x 6 

 
12 x 6 

 
25 x 10 7 x 7 

pruh 
10 x 10 

pruh 

Linear m./ 
náplň 

 
8.63 

 
5.5 

 
4.1 

 
1.2 

 
12.0 

 
6.0 

 
 

 

Zlúčenina Miera emisií po 3 
dňoch 

Miera emisií po 4 
týždňoch 

TVOC 7,7 µg/m3 n.d. (< 5 µg/m3) 

TSVOC n.d. (< 5 µg/m3) n.d. (< 5 µg/m3) 

VOC w/o NIK n.d. (< 5 µg/m3) n.d. (< 5 µg/m3) 

R hodnota n.d. (< 1) n.d. (< 1) 

Formaldehyde n.d. (< 3 µg/m3) n.d. (< 3 µg/m3) 

Acetaldehyde n.d. (< 3 µg/m3) n.d. (< 3 µg/m3) 

Súčet for+ace n.d. (< 0,002 ppm) n.d. (< 0,002 ppm) 

Karcinogénna n.d. (< 1 µg/m3) n.d. (< 1 µg/m3) 

n.d. znamená nezistené 

 
Protecta® FR IPT spĺňa požiadavky GEV a výsledky zodpovedajú 
EMICODE emisná trieda EC 1PLUS, čo je najlepšia možná známka ochrany 
zdravia v okolitom prostredí a v interiéri. 

 
IPT je jediná dostupná technológia so žiadnymi nebezpečnými emisiami 
počas používania a tvrdnutia. Testované skúškou Eurofins Product Testing, 
záznam číslo G17798A. 

Obmedzenia Zvuková izolácia 

Konfigurácia ukončení rúr  

Emisné údaje (kvalita vzduchu v interiéry) 
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Stavba 

 
Pozícia tesnenia Min. hĺbka 

tesnenia 

 
Podkladový materiál Max. šírka 

tesnenia 

 
Požiarna odolnosť 

Sadrokartóny, murivo, 
pórobetónové alebo 
betónové steny (≥ 75 mm 
hrubé) 

Obe strany proti oceľovým 
deliacim horizontálnym 
koľajam 

 

12,5 mm 

 

Nie je potrebný 

 

25 mm 

 

EI 45 (E 60) 

 
 
 
 
 
 

Sadrokartóny, murivo, 
pórobetónové alebo 
betónové steny (≥ 100 mm 
hrubé) 

 
 

Obe strany proti oceľovým 
deliacim horizontálnym 
koľajam 

 

12,5 mm 

 

Nie je potrebný 

 

25 mm 

 

EI 60 (E 90) 

 

12,5 mm 

 

Minerálna kamenná vlna min. hĺbky 12,5mm  

 

30 mm 

 

EI 120 (E 120) 

Obe strany proti oceľovým 
deliacim vertikálnym 
koľajam 

 

12,5 mm 

 

Nie je potrebný 

 

15 mm 

 

EI 120 (E 120) 

Obe strany 
v horizontálnych alebo 
vertikálnych tesneniach 

 

12,5 mm 

 

Minerálna kamenná vlna min. hĺbky 12,5mm  

 

30 mm 

 

EI 120 (E 120) 

 
Pevné steny s obsahom 
muriva, pórobetónu alebo 
betónu v rámci stien alebo 
medzi hlavou stien 
a podhľadom podlahových 
dosiek       (≥ 150 mm 
hrubé) 

Jedna strana 
v horizontálnych 
tesneniach 

 

15,0 mm 

 

Minerálna kamenná vlna min. hĺbky 45mm  

 

30 mm 

 

EI 60 (E 240) 

Obe strany 
v horizontálnych 
tesneniach 

 

15,0 mm 

 

Minerálna kamenná vlna min. hĺbky 45mm  

 

30 mm 

 

EI 240 (E 240) 

 
 

Pevné podlahy s obsahom 
pórobetónu alebo betónu 
v rámci podlahy alebo 
medzi podlahou a stenami      
(≥ 150 mm hrubé) 

 

Jednostranná vrchná strana 

 

25,0 mm 

 

Protecta Mineral Fibre BIO min. hĺbky 48mm 

 

30 mm 

 

EI 180 (E 240) 

 
Obojstranná vrchná strana a 
podhľad 

 

15,0 mm 

 

Minerálna kamenná vlna min. hĺbky 20mm  

 

30 mm 

 

EI 240 (E 240) 

 

Pre požiarne utesnenie technických prestupov si pozrite Návod na inštaláciu. 

Odolnosť voči ohňu – Lineárne tesnenia 
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Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú poskytnuté v dobrej 
viere a sú založené na výsledkoch získaných skúsenosťami a testami. Všetky 
odporúčania a návrhy sú však poskytnuté bez záruky, keďže nemáme 
kontrolu nad podmienkami použitia. Tovar je dodávaný podľa našich 
podmienok predaja, ich kópia je dostupná na požiadanie. 

Farby 
Dostupná je škála farieb. Štandardné farby sú 
biela, svetlo-šedá, šedá, antracitová, čierna a 
hnedá. 

Balenie 200ml tuba, 300ml a 380ml kazeta, 300ml 
a 600ml fólia. 

Zdravie a bezpečnosť 

Žiadne zdravotné riziko, vnútorná hygiena 
EMICODE EC1PLUS klasifikácia, schválené 
pre BREEAM hodnotenie stavebných 
projektov. Viď bezpečnostný list. 

Skúšobné laboratóriá 

SP Sveriges Provningsverk, 
SE Intertek Chemicals & 
Phar., GB BM Trada, GB 
Warringtonfire, GB 
Eurofins Product Testing, DK 

Zodpovedný článok 
Protecta® Sealants & Adhesives 
manufactured by Polyseam Limited in UK 
Phone +44(0)1484 421036 

 

Stav Tixotropná pasta pripravená na použitie 

Merná hmotnosť 1,54 g/cm3 

VOC 0 g/l 

Trvanlivosť/starnutie Type X (UV/voda) (prešiel) 

Chemická odolnosť Prešiel testom (odolný) 

Ponorenie do slanej vody Prešiel testom (odolný) 

Mikrobiologický rast 0 (žiadny rast) 

Tvrdosť Shore A 47 

Zrazenie 15% objemu jednostranné 

Ťahové vlastnosti 3,79 MPa (379 N/mm2) 

Predĺženie ťahu 270 % 

3D-ťahové vlastnosti 0,24 MPa (24 N/cm2) 

3D-ťahové predĺženie 106 % 

Vlastnosti trhania 50 % 

Odolnosť proti stlačeniu 434 N/1569 MPa 

Odolnosť proti radónu 1,5mm hrúbka IPT dáva Z = 2,9 - 108 s/m 

Bod vzplanutia Žiadny 

Reakcia na požiar Klasifikácia D-s2, d0 

Požiarna odolnosť Až do triedy EI 240 

Dotyk bez lepivosti 60 minút maximum 

Doba tvorby vrchnej 
vrstvy 30 minút maximum 

Miera vytvrdnutia 10% po 24 hodinách 

Obsah tuhých látok > 80 % 

Odolnosť voči toku < 0,5 mm 

Skladovanie 

Do 12 mesiacov neotvorené náplne v chlade 
a v suchu a 6 mesiacov už otvorené a znovu 
uzavreté náplne. Vyhnite sa teplotám nad 
35°C a pod 5°C. 

Mráz Nevytvrdnutý tmel nevystavujte mrazu. 

 
Tepelná vodivosť 

0,845 W/mK (+/- 3%) pri 20mm 
hĺbke (podľa EN 12667) 

 
Kompatibilita 

Môže byť použitý s väčšinou stavebných 
a rekonštrukčných materiálov. 

Pracovná teplota -40 °C do +75 °C 

 
Klasifikácia CE 

Fasáda (interiér) 
25LM Sanitárne spoje 
XS1 

 

Technické údaje 


