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Opis 
PenoPatch protipožiarny disk, ktorý sa používa na 
obnovenie požiarnej odolnosti stenových konštrukcií a na 
miestach, kde sú vytvorené malé otvory pre jeden alebo 
viac inštalačných prestupov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Detaily produktu 

Materiál Protipožiarny disk 
Hustota ~2.1 g/cm³ 
Hrúbka ~4mm 
Povrchová úprava/Farba Zelená 
Balenie 60 mm kotúč – 20 na krabicu 100 mm kotúč – 20 na 

krabicu 
Chemické vlastnosti/ 
vyhlásenie COSHH 

Pozrite si najnovšiu verziu SDS, ktorá je k dispozícii na 
adrese www.fsiltd.com alebo na požiadanie na adrese 
technical@fsiltd.com 

Veľkosť/rozmery 
(priestorové 
požiadavky na 
produkt a inštaláciu) 

Pre tesnenia prestupov, prstencový priestor a hĺbku 
podľa požiadaviek UL-EU-01129-CPR 

Skladovateľnosť  12 mesiacov (pri správnom skladovaní)  
Chemická odolnosť / 
Obmedzenie 

Pozrite si najnovšiu verziu SDS, ktorá je k dispozícii na 
adrese www.fsiltd.com 

   
• Na obnovenie požiarnej odolnosti pevných a pružných 
stien 
• Jednotlivé malé plastové a kovové prechody 
• Malé káblové prechody 
• Prázdne otvory 

 
• 60 mm disk – 20 v 
balení 
• 100 mm disk – 20 v 
krabici 
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CE Mark 

ETA-21/0051 

UL-EU 
 

UL-EU-01129-CPR 

UAE CoC 
 

ENCG.R38118 
UL-EU-01129-CPR 

ISO 9001 
 

11378 

 

 

ASFP BASA 

 
 

Testovanie / Klasifikácia 
Norma Opis Výsledok 

BS EN 1366-3:2009 Skúšky požiarnej odolnosti pre servisné 
inštalácie. Penetračné tesnenia 

UL-EU-01129-CPR  

 
BS EN ISO 10140-2:2020 

Laboratórne meranie zvukovej izolácie 
stavebných prvkov. Meranie vzduchovej 
nepriezvučnosti 

Dosiahnuteľná hlučnosť až 
67 dB Podrobnosti získate na 
adrese technical@fsiltd.com 

   Certifikát produktu / Schválenie   

 
 

    
     

 
 and DoP016 

2531-CPR-CXO10121 
no tch 

EAD 350454-00-1104 

www.fsiltd.com 
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FSi Ltd. odporúča inštaláciu produktov FSi Ltd. vykonávajú certifikovaní inštalatéri tretích strán. 
 
Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a homogénny, zbavený olejov, mastnôt, prachu a voľných častíc. 
Produkt nevyžaduje základný náter na väčšinu bežných povrchov, aj keď sa pred aplikáciou v plnom 
rozsahu odporúčajú testy priľnavosti. 
 
Inštalatér musí zabezpečiť, aby nebola prekročená maximálna veľkosť otvoru, ako je uvedené v UL-EU-
01129-CPR. 
 
Inštalatér musí zabezpečiť, aby bola vybratá vhodná veľkosť PenoPatch v závislosti od veľkosti otvoru, 
ako je uvedené v UL-EU-01129-CPR. 
 
Inštalačný technik musí zabezpečiť, aby všetky služby boli v rozsahu aplikácie pre PenoPatch, ako je 
uvedené v UL-EU-01129-CPR. 
 
Vyberte PenoPatch z krabice a odlepte plastový obal, aby ste zabezpečili, že materiál Putty je odkrytý a 
pripravený na inštaláciu priamo na stenu. 
 
Náplasť PenoPatch musí byť umiestnená okolo služby tak, aby štrbina smerovala nadol. Pevne pritlačte 
PenoPatch okolo vedenia a silno zatlačte rukami, aby ste zabezpečili dobré priľnutie k stene. Pevne 
zatlačte na miesto, aby po dokončení inštalácie nezostali žiadne medzery. 
 
Záznamy o spôsobilosti by sa mali viesť pre všetkých jednotlivcov, ktorí inštalujú tento produkt 
(produkty). Inštalácie by mali byť vhodne zaznamenané. 

 
 

 
Pravidelná kontrola by sa mala vykonávať v súlade s plánom údržby a kontrol definovaným pre 
budovu/projekt. 
 
Tieto kontroly by mali vykonávať a zaznamenávať k tomu oprávnené osoby v intervaloch uvedených v 
návode na obsluhu a údržbu príslušnej budovy. 
 
Pri vykonávaní údržby alebo kontroly zaistite bezpečný prístup a výstup. 
 
Ak je produkt (produkty) poškodený alebo neoprávnene manipulovaný, nový produkt by sa mal 
nainštalovať v súlade s pokynmi na inštaláciu. 
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Neotvorený materiál skladujte v dobre vetranom, suchom a chladnom prostredí. Odporúčané teplotné 
rozsahy +5 °C - +35 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Vždy sa uistite, že sa vždy dodržiavajú 
postupy bezpečnej ručnej manipulácie. 

 
 

 
Európsky katalógový kód odpadu: 08 04 10 
 
(Odpadový tmel – 08 04 10 – odpadové lepidlá a tmely iné ako uvedené v 08 04 09) 
 
Musíte zatriediť svoj vlastný odpad, informácie uvedené vyššie sú len orientačné. Odpad sa musí 
klasifikovať od prípadu k prípadu. 
 
Výrobok je klasifikovaný ako nie nebezpečný, je však potrebné dbať na to, aby sa zabránilo uvoľneniu do 
životného prostredia. Rozliatu kvapalinu pozbierajte absorbčným materiálom, v prípade potreby 
prehradte, aby ste zabránili prístupu k vodnému toku. Materiál vo forme pasty môže byť naberaný 
lopatou. 
 
Likvidácia odpadového tmelu sa musí vykonávať v súlade s úradnými predpismi a v súlade s pokynmi na 
triedenie licencovaného zberača. 
 
Produkt nie je možné v súčasnosti recyklovať ani spáliť na zachytenie energie. 

 
 

 
Produkty FSi Ltd. sú vyrábané podľa prísnych noriem kvality. Akýkoľvek produkt, ktorý bol aplikovaný v 
súlade s písomnými pokynmi spoločnosti FSi Ltd. a v akejkoľvek aplikácii odporúčanej spoločnosťou FSi Ltd., 
ale preukáže sa, že je chybný v kvalite produktu, bude bezplatne vymenený. Nenesieme žiadnu 
zodpovednosť za informácie uvedené v tomto dokumente, hoci bol publikovaný v dobrej viere a v čase 
vydania sa považuje za správny. Akékoľvek poskytnuté výkresy slúžia len na ilustračné účely. FSi Ltd. si 
vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s našou 
firemnou politikou neustáleho vývoja a zlepšovania. Zmeny v dôsledku nových zistení sú možné, chyby a 
tlačové chyby nie sú vylúčené. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo 
zranenie vyplývajúce z používania 
uvedené informácie. Spoločnosť FSi Ltd. nemá žiadnu kontrolu nad metódami inštalácie, spôsobilosťou 
pracovníkov alebo vhodnosťou podmienok na mieste, nie sú určené žiadne záruky, vyjadrené alebo 
implikované, čo sa týka skutočného výkonu produktu/systému uvedeného v tomto dokumente. 
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