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Wszystkie informacje w tej broszurze odpowiadają aktualnemu stanowi techniki i zostały przedstawione według najlepszej wiedzy, którą posiadamy. 

Nie wyklucza się błędów i pomyłek drukarskich. 

PYRO-SAFE jest zastrzeżonym znakiem towarowym ® grupy svt, Seevetal

Wszystkie opisy, zdjęcia i grafiki są własnością svt i mogą być kopiowane tylko po wcześniejszym uzyskaniu naszej zgody.



Pasywna ochrona przeciwpożarowa – efektywna ochrona życia

i dóbr materialnych

Według statystyk, co minutę gdzieś na kuli ziemskiej wybucha pożar w domu prywatnym lub miejscu pracy.

W większości z tych sytuacji prowadzi to do radykalnych zniszczeń, jak i zagrożeń zdrowia oraz życia.

Narzędzia jakimi dysponujemy, skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, podnosząc zarazem

znacznie nasze bezpieczeństwo. Od 40 lat działamy w tym sektorze jako zaangażowana grupa przedsiębiorstw

stosując z powodzeniem systemy PYRO-SAFE, które są znane na całym świecie. Dzięki skuteczności naszych

produktów i naszej dynamicznej postawie zostaliśmy jedną z wiodących firm na rynku.

Twoje bezpieczeństwo - Nasz sukces!
Spółka svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft GmbH International zaistniała na rynku już w 1978 roku, natychmiast

zostając dostawcą materiałów jak i systemów biernej ochrony przeciwpożarowej na wszystkich kontynentach.

Systemy PYRO-SAFE pojawiły się na rynku polskim w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Sukcesywnie

wprowadzano na rynek nowe produkty i systemy wraz z wymaganymi dopuszczeniami, które znalazły szerokie

zastosowanie i grono odbiorców. W 2010 r. utworzono firmę svt Polska, która została włączona do grupy

przedsiębiorstw svt Brandschutz.

Celem firmy jest sukces naszych klientów. Traktując odpowiedzialnie swoją rolę gwarantujemy doradztwo,

wsparcie techniczne i wysokiej jakości materiały oraz szczególną dbałość o powodzenie naszych partnerów

handlowych.

Szkolenia

Montaż i instalacje systemów PYRO-SAFE mogą odbywać się jedynie w sposób zgodny z aprobatami

technicznymi, instrukcjami montażu oraz tylko i wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

W związku z powyższym firma svt Polska, w trosce o rzetelne wykonanie systemów sygnowanych własną marką

organizuje szkolenia techniczne.

Instruktaże tego rodzaju mogą mieć miejsce w siedzibie svt, firmy, klienta lub innym, wcześniej ustalonym miejscu.

Po zakończeniu szkolenia svt Polska wydaje firmie autoryzację uprawniającą do wykonywania wskazanych

w dokumencie systemów.
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PYRO-SAFE Uniwersalna przegroda kombinowana EI 120
Uniwersalny system przegród z płyt z włókien mineralnych oraz powłoki pęczniejącej pod wpływem temperatury, dla kabli i przewodów

wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania:

Wysokiej jakości system przegród dla przejść instalacyjnych, kabli i rur przez ściany

masywne i stropy.

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej, udowodniona

skuteczność nawet po 30 latach.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 

• Płyta z włókien mineralnych 

• Wełna mineralna luzem

• Mata lamelowa

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CRF 125 mm

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 120

Aprobaty techniczne:

AT-15-4088/2016

Cechy systemu

Tabliczka informacyjna

2 płyty z wełny mineralnej 50 mm                     

z zewnętrzną powłoką PYRO-SAFE 

FLAMMOPLAST KS 1

Rury z tworzyw sztucznych PVC, PE-HD, itd. 

Trasy lub koryta kablowe ze stali, aluminium,    

lub tworzyw sztucznych

Kable

Rury metalowe, stalowe, ze stali szlachetnej, 

żeliwa, miedzi

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 ( I ≥ 200 mm)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Kable/trasy kablowe

Rury

Izolacja rur metalowych matami z wełny mineralnej
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Dane techniczne

Chronione typy materiałów:

• Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów oraz światłowody Ø ≤ 80 mm,

• Zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami Ø ≤ 21 mm,

• Kable prowadzone pojedynczo lub w wiązkach wraz z ich konstrukcjami nośnymi jak korytka, półki i drabinki kablowe,

• Rury kablowe i zasilające z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej D do 16 mm i grubości ścianki t 1 ÷ 1,5 mm,

• Rury palne z PVC-U lub PE-HD Ø ≤ 160 mm,

• Rury metalowe stalowe i żeliwne Ø ≤168,3 mm oraz miedziane Ø ≤88,9 mm.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem:

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych.

Ważne informacje*:

• Łączna powierzchnia przekroju wszystkich instalacji w przejściu powinna wynosić nie więcej niż 60% powierzchni przejścia.

• Dopuszczalne parametry:

• Uszczelnienie rur palnych:

Owinięcie DG-CRF w ścianie – po obu stronach

Owinięcie DG-CRF w stropie – po jednej stronie, od dołu

• Uszczelnienie rur niepalnych z zastosowaniem owinięcia z bandaża DG-CR:

• Uszczelnienie rur niepalnych z zastosowaniem mat z wełny mineralnej:

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji 

budowlanej 

Grubość 

przegrody

Szerokość 

przegrody

Wysokość / długość 

przegrody

Ściana ≥ 175 mm ≥ 175 mm ≤ 1200 mm ≤ 2000 mm 

Strop ≥ 180 mm ≥ 180 mm ≤ 1200 mm ∞

Rodzaj instalacji 

ściana / strop

Średnica zewnętrzna

D, mm

Grubość ścianki

t, mm

Długość izolacji 

DG-CR

Rury stalowe

(z zastosowaniem DG-CR)

≤ 10,2 ≥ 1,5 Jednokrotne owinięcie 

na długości 1100 mm 

(550 mm po każdej ze 

stron przepustu)

10,2 < ÷ ≤ 21,3 ≥ 2,0

21,3 < ÷ ≤ 48,3 2,6 ÷ 14,2

48,3 < ÷ ≤ 88,9 3,2 ÷ 14,2

Średnica rury

Ø, mm

Liczba owinięć rury z tworzywa 

sztucznego taśmą pęczniejącą DG-CRF

10,0 ÷ 75,0 1

90,0 ÷ 110,0 2

125,0 ÷ 160,0 3

Poz. Średnica zewnętrzna rury 

D, mm

Grubość ścianki rury 

t, mm

Grubość izolacji 

d, mm

Długość izolacji 

L, mm

Rury 

stalowe

≤ 25,0 ≥ 2,0
30 500

25,0 ÷ 48,3 2,6 ÷ 14,2

48,3 ÷ 51,0 2,6 ÷ 14,2
50 650

51,0 ÷ 168,3 4,5 ÷ 14,2

Rury 

miedziane

≤ 6,0 ≥ 0,8
30 500

6,0 ÷ 28,0 1,2 ÷ 1,4

6,0 ÷ 28,0 ≥ 1,5 20 300

28,0 ÷ 35,0 1,2 ÷ 14,2
30 500

35,0 ÷ 54,0 2,0 ÷ 14,2

54,0 ÷ 88,9 2,0 ÷ 14,2 60 700

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.
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PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy EI 60
Uniwersalny system przejść instalacyjnych z wełny mineralnej oraz powłok o działaniu endotermicznym dla kabli i przewodów wszelkiego

rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania:

Wysokiej jakości uniwersalny system przejść instalacyjnych kabli i/lub rur (palnych

i niepalnych) przez lekkie ściany działowe oraz ściany masywne (≥ 10 cm) i stropy

(≥ 12,5 cm).

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej, udowodniona

skuteczność nawet po 30 latach.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A farba 

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A masa szpachlowa 

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

• Płyta z włókien mineralnych 

• Wełna mineralna luzem

• Mata lamelowa

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 60

Aprobaty techniczne:

AT-15-9367/2014

ETA-14/0418

Cechy systemu

Kable/trasy kablowe

Rury

Tabliczka informacyjna

Płyta z wełny mineralnej 60 mm

z zewnętrzną powłoką PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A Farba

Bandaż pęczniejący 

PYRO-SAFE DG-CR

Rury z tworzyw sztucznych       

z PVC-U i PE-HD

Kable i przewody

Trasy kablowe ze stali, aluminium 

lub tworzywa sztucznego

Izolacja rur metalowych Armaflex Protect

Rury metalowe ze stali, stali szlachetnej, miedzi

Izolacja rur metalowych matami z wełny mineralnej

Powłoka PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A Farba

Instalacja klimatyzacji typu Klimasplit

Instalacja solarna typu „Nano SUN2”

Światłowody „speed pipe”
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Chronione typy materiałów:

• Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów oraz światłowody Ø ≤ 80 mm,

• Zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami Ø ≤ 21 mm,

• Rury palne z PVC-U lub PE-HD Ø ≤ 110 mm,

• Rury metalowe Ø ≤ 219,1 mm w izolacji z wełny mineralnej,

• Rury metalowe Ø ≤ 170 mm w izolacji Armaflex Protect,

• Instalacja klimatyzacji typu ”Klimasplit”,

• Rurki dla kabli światłowodowych „speed pipe”,

• Instalacja solarna typu „Nano SUN²”.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem:

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych. Możliwy również montaż w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej. Przed

montażem w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej ewentualnie konieczne jest zabezpieczenie ościeży otworów

w sposób zgodny z aprobatą.

Ważne informacje*:

• Łączna powierzchnia przekrojów wszystkich instalacji wraz z ich izolacją i konstrukcjami nośnymi w przejściu powinna wynosić nie

więcej niż 60% powierzchni przejścia.

• Dopuszczalne parametry:

• Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur z tworzywa sztucznego:

• Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych z zastosowaniem mat z wełny mineralnej:

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji budowlanej Grubość przegrody Wysokość / długość przegrody

Ściana ≥ 100 mm ≥ 60 mm 1175 x 1200 mm 

Strop ≥ 125 mm ≥ 60 mm 1200 mm x ∞

Rodzaj 

przegrody 

budowlanej

Rodzaj rury z 

uwagi na 

materiał

Wymiar rury Zabezpieczenie z PYRO-SAFE DG-CR

Średnica 

zewnętrzna ø, mm

Grubość 

ścianki, mm

Całkowita długość 

izolacji, mm

Grubość izolacji; liczba 

warstw x grubość nominalna

Ściany 

działowe, 

ściany 

masywne

Rury z PVC-U

Rury z PVC-C

≤ 50 1,8 ÷ 3,7 ≥ 150 1 x 1,5

≤ 110 2,3 ≥ 150 3 x 1,5

Rury z PP-H

≤ 50 1,8 ÷ 4,6 ≥ 150 1 x 1,5

> 50 ÷ ≤ 80 2,7 ÷ 7,3 ≥ 150 2 x 1,5

> 80 ÷ ≤ 110 2,7 ÷ 10,0 ≥ 150 3 x 1,5

Stropy 

masywne

Rury z PVC-U

Rury z PVC-C
≤ 50 1,8 ÷ 3,7 ≥ 150 1 x 1,5

Rury z PP-H

≤ 50 1,8 ÷ 4,6 ≥ 150 1 x 1,5

> 50 ÷ ≤ 80 2,7 ÷ 7,3 ≥ 150 2 x 1,5

> 80 ÷ ≤ 110 2,7 ÷ 10,0 ≥ 150 3 x 1,5

Rodzaj 

przegrody 

budowlanej

Rodzaj rury 

z uwagi na 

materiał

Wymiar rury Zabezpieczenie z maty z wełny mineralnej

Średnica 

zewnętrzna ø, 

mm

Grubość 

ścianki, mm

Warstwa zasadnicza Warstwa dodatkowa

D, mm L1, mm d, mm L2, mm

Ściany 

działowe, 

ściany 

masywne

Stropy 

masywne

Rury 

miedziane, 

stalowe, ze 

stali 

nierdzewnej, 

żeliwne

≤ 15 0,8 ÷ 7,5 ≥ 20 ≥ 250 - -

> 15 ÷ ≤ 22 1,0 ÷ 11,0
≥ 20 ≥ 500 - -

≥ 60 (≥ 2 x 30) ≥ 250 - -

> 22 ÷ ≤ 28,4 ≥ 1,2 *) ≥ 30 ≥ 500 - -

> 28,4 ÷ ≤ 54 ≥ 1,5 *) ≥ 30 ≥ 500 - -

> 54 ÷ ≤ 88,9 ≥ 2,0 *) ≥ 40 (≥ 2 x 20) ≥ 800 - -

Rury stalowe, 

ze stali 

nierdzewnej, 

żeliwne

> 88,9 ÷ ≤ 114,3 ≥ 3,6 *) ≥ 40 (≥ 2 x 20) ≥ 500 - -

> 88,9 ÷ ≤ 170 ≥ 3,0 *) ≥ 40 (≥ 2 x 20) ≥ 800 ≥ 30 ≥ 500

> 170 ÷ ≤ 219,1 ≥ 6,3 *) ≥ 60 (≥ 2 x 30) ≥ 800 ≥ 30 ≥ 500

*) Grubość ścianki powinna wynosić nie więcej niż 14,2 mm

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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PYRO-SAFE ES
Prosty system przegród dla istniejących i nowopowstałych przejść kablowych i elektroinstalacyjnych.

Zastosowania:

Wysokiej jakości oraz łatwe w wykonaniu przejście instalacyjne pojedynczych kabli i wiązek

kablowych w lekkich oraz masywnych przegrodach.

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A farba 

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A masa szpachlowa 

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

• Płyta z włókien mineralnych 

• Wełna mineralna luzem

• Opaski mocujące

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 30, EI 45, EI 60, EI 90

Aprobaty techniczne:

ETA-14/0418

Cechy systemu

Kable/Aroty/Peszle

Tabliczka informacyjna

Bandaż pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR

Ściana typu „lekkiego”

Ściana typu „masywnego”

Farba FLAMMOTECT-A

Kabel elektryczny

Wiązka kablowa Ø ≤ 21

Arot/peszel z tworzywa sztucznego Ø ≤ 32 

Tabliczka informacyjna

Bandaż pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR

Farba FLAMMOTECT-A

Kabel elektryczny

Wiązka kablowa Ø ≤ 21

Arot/peszel z tworzywa sztucznego Ø ≤ 32 
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Chronione typy materiałów:

• Wszystkie typy kabli Ø ≤ 21 mm,

• Wiązki kablowe do średnicy Ø ≤ 100 mm z kablami Ø ≤ 21 mm,

• Peszle oraz aroty z tworzyw sztucznych Ø ≤ 32 mm (konfiguracja U/U),

• Rury palne Ø ≤ 32 mm.

Ważne informacje*:

• Dopuszczalne parametry:

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji 

budowlanej 

Grubość 

przegrody

Wysokość / długość 

przegrody

Ściana
≥ 100 mm ≥ 100 mm

350 mm x 150 mm 

Ø ≤ 150

Strop
≥ 125 mm ≥ 125 mm

350 mm x 150 mm

Ø ≤ 160

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy EI 120
Uniwersalny system przejść instalacyjnych z wełny mineralnej oraz powłok o działaniu endotermicznym dla kabli i przewodów wszelkiego

rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania:

Wysokiej jakości uniwersalny system przejść instalacyjnych kabli i/lub rur (palnych

i niepalnych) przez lekkie ściany działowe oraz ściany masywne (≥ 10 cm) i stropy

(≥ 12,5cm).

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej, udowodniona

skuteczność nawet po 30 latach.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A farba

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A masa szpachlowa 

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

• Płyta z włókien mineralnych 

• Wełna mineralna luzem

• Mata lamelowa

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 120

Aprobaty techniczne:

ETA-13/0903

Cechy systemu

Kable/trasy kablowe

Rury

Tabliczka informacyjna

2x płyta z wełny mineralnej 60 mm z zewnętrzną 

powłoką PYRO-SAFE FLAMMOTECT A Farba

Bandaż pęczniejący PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

Rury z tworzyw sztucznych

Stalowe konstrukcje kablowe

Rury metalowe z palną izolacją

Wiązki kablowe

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farba (≥250 mm)

Izolacja ochronna z „Klimarock”
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Chronione typy materiałów:

• Kable i przewody elektryczne (z wyjątkiem tzw. falowodów) oraz światłowody Ø ≤ 80 mm,

• Zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami o Ø ≤ 21 mm,

• Rury elektroinstalacyjne o Ø ≤ 32 mm pojedyncze lub w zespołach Ø ≤ 107 mm z kablami lub bez,

• Podwójne rury do systemów solarnych „Nano SUN²“,

• Palne rury z PVC-U lub PE-HD Ø ≤ 160 mm,

• Rury ze stali, stali szlachetnej, żeliwa lub miedzi z izolacjami z kauczuku syntetycznego lub bez takich izolacji Ø ≤ 170 mm.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem:

Brak wymagań w przypadku ścian i stropów masywnych. Możliwy również montaż w lekkich ścianach działowych o konstrukcji

szkieletowej. Przed montażem w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej ewentualnie konieczne jest zabezpieczenie

ościeży otworów w sposób zgodny z aprobatą.

Ważne informacje*:

• Łączna powierzchnia przekrojów wszystkich instalacji wraz z ich izolacją i konstrukcjami nośnymi w przejściu powinna wynosić nie

więcej niż 60% powierzchni przejścia.

• Dopuszczalne parametry:

• Warunki zabezpieczenia rur niepalnych z łatwopalną izolacją „Kaiflex ST”:

• Warunki zabezpieczenia rur plastikowych:

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji budowlanej Grubość przegrody Wysokość / długość przegrody

Ściana ≥ 100 mm ≥ 120 mm 1250 x 1200 mm 

Strop ≥ 125 mm ≥ 150 mm 1250 x 1200 mm 

Rodzaj rury Położenie Zewnętrzna 

średnica rury 

øA, mm

Grubość 

ścianki rury, 

mm

Grubość izolacji 

„Kaiflex ST”, 

mm

Izolacja ochronna 

„Klimarock” D x L 

500, mm

Warstwa 

PYRO-SAFE 

DG-CR

Miedziana, 

Stalowa, 

Ze stali 

nierdzewnej, 

Rury żeliwne

Ściana

8,0 ≥ 1,0 – 4,0 9 – 18 - 1

≤ 22,0 ≥ 1,0 – 11,0 32 -

2≤ 54,0 ≥ 1,5 – 14,2 32 30

≤ 88,9 ≥ 2,0 – 14,2 32 30

Strop

8,0 ≥ 1,0 – 4,0 9 – 18 - 1

≤ 22,0 ≥ 1,0 – 11,0 9 30

2≤ 54,0 ≥ 1,5 – 14,2 9 30

≤ 90 ≥ 2,0 – 14,2 9 – 32 30

Rodzaj rury Średnica rury ø, mm Grubość ścianki rury, mm Warstwa PYRO-SAFE DG-CR

PVC – U,

PE 100

≤ 50
1,8 – 3,7

1,8 – 4,6
1

≤ 63
1,9 – 4,2

2,1 – 5,3
2

≤ 75
2,2 – 4,7

2,3 – 5,7

≤ 90
2,3 – 5,2

2,7 – 6,3
3

≤ 110
2,6 – 5,7

3,0 – 7,3
4

≤ 125
2,8 – 6,4

3,3 – 7,9

≤ 140
2,8 – 6,8

3,7 – 8,2
5

≤ 160
3,2 – 7,7

4,0 – 9,5

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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PYRO-SAFE Flammotect EI 240
Przejście instalacyjne kabli i wszelkiego rodzaju przewodów wykonane z płyt wełny mineralnej oraz farby o działaniu endotermicznym

i pęczniejącego bandaża ogniochronnego.

Zastosowania:

Wysokiej jakości przejście instalacyjne kabli wraz z ich konstrukcjami nośnymi przez

masywne ściany i stropy.

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A farba 

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A masa szpachlowa 

• Bandaż pęczniejący PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

• Płyta z włókien mineralnych 

• Wełna mineralna luzem

• Opaski mocujące

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 240

Aprobaty techniczne:

AT-15-9295/2014

Cechy systemu

Kable/trasy kablowe

Tabliczka informacyjna

4x płyta z wełny mineralnej 60 mm z zewnętrzną 

powłoką PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farba

Kable oraz trasy kablowe

Zamocowanie metalowymi opaskami 

lub ocynkowanym drutem

Dwa owinięcia bandażem pęczniejącym 

PYRO-SAFE DG-CR na długości 500 mm

12



Chronione typy materiałów:

• Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów, światłowody oraz nośne konstrukcje kablowe.

Ważne informacje*:

• Minimalne odległości pomiędzy otworami przejść instalacyjnych przechodzących przez element oddzielenia przeciwpożarowego

powinny wynosić ≥200 mm.

W przypadkach otworów o wymiarach przekroju mniejszych niż 200 mm, odległość między otworami można zmniejszyć do 100 mm.

• Dopuszczalne parametry:

• Przekrój przejścia kablowego:

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji 

budowlanej 

Grubość 

przegrody

Wysokość / długość 

przegrody

Ściana ≥ 240 mm ≥ 240 mm 600 mm x 600 mm

Strop ≥ 200 mm ≥ 240 mm 600 mm x ∞

1. Ściana/strop

2. Kable lub trasy kablowe

3. Niepalne płyty z wełny mineralnej o gęstości min 150 kg/m3 i grubości 60 mm

4. Powłoka z farby FLAMMOTECT-A Farba o grubości po wyschnięciu min 2,0 mm

5. Owinięcie z dwóch warstw DG-CR, zabezpieczone stalowymi, ocynkowanymi opaskami lub stalowym drutem ocynkowanym

6. Uszczelnienie z luźnej, niepalnej wełny mineralnej oraz masy FLAMMOTECT-A Masa Szpachlowa

7. Zamocowanie DG-CR stalowymi, ocynkowanymi opaskami o przekroju 10 x 0,5 mm lub stalowym drutem ocynkowanym o średnicy

min 1,0 mm

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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Zastosowanie:

PYRO-SAFE CT:                                                                                                                   

System przejść instalacyjnych kabli przez lekkie ściany działowe, ściany masywne i stropy.

PYRO-SAFE CT ML:                                                                                                        

System przejść instalacyjnych kabli przez lekkie ściany działowe, ściany masywne.

Cechy produktów:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej. Wyjątkowo łatwy montaż.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE CT/ PYRO-SAFE CT ML

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A masa szpachlowa  

• Taśmy mocujące (do lekkich ścian działowych)  

• Zaprawa gipsowa / cementowa 

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 30 - EI 120

Aprobaty techniczne:

ETA-13/0821

ETA-16/0016

Cechy systemów

PYRO-SAFE CT
Prosty system przegród z zamknięciem przez kliknięcie dla istniejących przejść kablowych i elektroinstalacyjnych oraz dla nowo

prowadzonych instalacji, składający się z 2 połówek rury PVC wyłożonych od wewnątrz materiałem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR SK,

2 krążków gąbki z żywicy melaminowej oraz uszczelnienia materiałem o działaniu endotermicznym.

Kable/trasy kablowe

Rury

Wykorzystanie przekroju rury 100%

PYRO-SAFE CT

Rury elektroinstalacyjne (EIR)

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farba

Kable i przewody

PYRO-SAFE CT ML
Rozwinięcie systemu PYRO-SAFE CT składające się z jednej połówki rury PVC. Wewnętrzna powierzchnia rury oraz dno przepustu wyłożone

jest materiałem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR.
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Dopuszczalne wymiary:

• W zależności od wersji kabli i przewodów elektrycznych (z wyjątkiem tzw. falowodów) oraz światłowodów Ø ≤ 80 mm, 

• Zespoły kablowe Ø ≤ 107 mm o pojedynczych kablach Ø ≤ 21 mm,

• Rury elektroinstalacyjne Ø ≤ 32 mm z ułożonymi kablami lub bez, 

• Rury PVC-U (U/U) Ø ≤ 32 mm. 

Ważne informacje*:

• Zajęte może być nawet 100% przekroju rury.

• Klasy odporności ogniowej w zależności od elementów konstrukcyjnych, obłożenia i długości PYRO-SAFE CT:

• Przykładowe zamontowanie CT 150 mm w lekkiej ścianie działowej:

PYRO-SAFE CT Długość 150 Długość 200 Długość 300

Element Lekkie ściany 

działowe / 

ściany 

masywne

Strop

Lekkie ściany 

działowe / 

ściany 

masywne

Strop
Lekkie ściany działowe / 

ściany masywne
Strop

Obłożenie/grubość muru ≥ 100 ≥ 125 ≥ 100 ≥ 125 ≥ 100 ≥ 150* ≥ 150

Kable Ø ≤ 21mm EI90 E120 EI60 E90 EI120 E120 EI60 E90 EI120 EI120 E120 EI120 E120

Kable Ø 21 mm – 50 mm
EI45 E90 EI45 E90 - EI45 E90 EI90 EI90 E120 EI60 E120

Kable Ø 51 mm – 80 mm
- - - - EI90 E120 EI60 E120

Zespoły kablowe  Ø 107 mm 

z kablem Ø ≤ 21 mm EI90 E120 EI60 E90 E120 E120 EI60 E90 EI120 EI120 E120 EI120 E120

Zespoły EIR Ø 107 mm z EIR 

Ø 16 mm – 32 mm bez/z 

kablami o Ø ≤ 21 mm
- - EI120 E120 - EI120 E120 E120 EI90 E120

Rury PVC-U z Ø zewn. 

20 mm x 1,5 mm

32 mm x 2,4 mm
- - - - EI120 EI120 E120 -

*obowiązuje w przypadku ścian masywnych

Lekka ściana

działowa / ściana masywna

Szczelina ≤ 25 mm, 

Uszczelnienie zaprawą gipsową na 

gr. = 25 mm

Krążek z gąbki

40 mm grubości

Uszczelnienie

„PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A“  

gr. warstwy suchej

≥ 1,0 mm

Pierwsza podpora

≤ 300 mm

- Kable do Ø 21 mm

- Wiązka kablowa do Ø 107 mm

z kabli do  21 mm

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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PYRO-SAFE NOVASIT BM zaprawa ogniochronna
Uniwersalna zaprawa ogniochronna, dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania:

Wysokiej jakości zaprawa ogniochronna dla przejść instalacyjnych, kabli i rur przez ściany

masywne i stropy.

Cechy:

Jednoskładnikowy system odporny na starzenie. Zabezpieczenie przed utratą szczelności i

izolacyjności ogniowej.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE Novasit BM

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR 1,5 mm

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-BS

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A masa

• Wełna mineralna luzem

• Mata lamelowa

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI 120 – EI 240

Aprobaty techniczne:

ETA-16/0132

Cechy systemu

Kable/trasy kablowe

Rury

Tabliczka informacyjna

Instalacja typu Klimasplit

Instalacja solarna typu  „Nano Sun2”

PYRO-SAFE CT

PYRO-SAFE NOVASIT BM

Kable i przewody

Trasy kablowe

Rury z tworzyw sztucznych 

z PVC, PE-HD

Rury metalowe ze stali, stali 

nierdzewnej, miedzi, żeliwa

Wiązki kablowe

Rury metalowe z palną izolacją
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Chronione typy materiałów:

• Wszystkie typy kabli Ø ≤ 80 mm,

• Wiązki kablowe do średnicy Ø ≤ 100 mm z kablami Ø ≤ 21 mm,

• Rury stalowe, ze stali nierdzewnej, żeliwne w izolacji niepalnej Ø ≤ 323,9 mm, z grubością ścianki od ≥ 0,8 mm,

• Rury stalowe, ze stali nierdzewnej, żeliwne w izolacji palnej Armaflex Protect Ø ≤ 170 mm, z grubością ścianki od ≥ 0,8 mm,

• Rury miedziane Ø ≤ 108 mm, z grubością ścianki od ≥ 0,8 mm,

• Rury palne Ø ≤ 160 mm.

Ważne informacje*:

• Dopuszczalne parametry:

• Przykład instalacji w ścianie (EI 240):

Odporność 

ogniowa

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji 

budowlanej 

Grubość 

przegrody

Wysokość / długość przegrody

EI 120
Ściana ≥ 150 mm ≥ 150 mm 1200 mm x 2000 mm 

Strop ≥ 150 mm ≥ 150 mm 1200 mm x 2000 mm

EI 240
Ściana ≥ 240 mm ≥ 240 mm 600 mm x 600 mm 

Strop ≥ 200 mm ≥ 240 mm 600 mm x 600 mm

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne

ściana pełna, beton komórkowy, ρ= 600 kg/m3 o grubości 240 mm

Zaprawa „PYRO-SAFE Novasit BM” grubość 

uszczelnienia przepustów 240 mm

powłoka pęczniejąca „PYRO-SAFE DG-CR” grubość 1,4-1,6 mm

szerokość powłoki 500 mm, 2 warstwy bez zachodzenia na siebie

drut stalowy, < 1 mm, ocynkowany

korytko kablowe

wiązka kabli ø 100 mm

kabel telekomunikacyjny
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Zastosowanie:

Uniwersalne uszczelnienie przejść instalacyjnych izolowanych rur metalowych, szczelin

wokół kanałów wentylacyjnych i kablowych, klap i drzwi przeciwpożarowych oraz innych

elementów oddzieleń ppoż.

Cechy:

Dobra stabilność i przyczepność – łatwe uszczelnienie dużych otworów i miejsc

trudnodostępnych. Wysoka wydajność przy małym zużyciu wody. Wytrzymałość na

ściskanie M 20.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE Novasit GFM

Właściwości ogniochronne:

Do 4 godzin

Aprobaty techniczne:

Raport nr 171761 Instytutu MPA Bau

Hannover, CE wg. DIN EN-998-2:2010

Cechy systemu

PYRO-SAFE GFM
Prosta i uniwersalna zaprawa murarska do uszczelniania przejść instalacyjnych rur w ścianach i stropach oraz wypełniania szczelin wokół klap

przeciwpożarowych i ościeży drzwi ppoż.

Dylatacje

Tabliczka informacyjna

PYRO-SAFE NOVASIT GFM

Rury

KableCT
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Chronione typy materiałów:

• Wszystkie typy kabli i wiązki kablowe,

• Rury stalowe, ze stali nierdzewnej, żeliwne w izolacji niepalnej Ø ≤ 323,9 mm,

• Rury miedziane Ø ≤ 108 mm,

• Rury palne Ø ≤ 160 mm.

Wskazówki dotyczące instalacji: 

Podłoże powinno być wolne od pyłu i substancji zmniejszających przyczepność.

Podłoża chłonne należy wstępnie zwilżyć wodą.

Ważne informacje*:

• Dopuszczalne parametry:

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne

Rozmieszczenie Grubość konstrukcji 

budowlanej 

Grubość 

przegrody

Wysokość / długość przegrody

Ściana ≥ 100 mm ≥ 150 mm 1000 mm x 2000 mm 

Strop ≥ 150 mm ≥ 150 mm 700 mm x ∞
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Zastosowanie:

Uniwersalne farby ochronne do kabli i konstrukcji kablowych, przeznaczone do kabli

ułożonych we wszystkich orientacjach, zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomienia

w przypadku pożaru zewnętrznego.

Cechy produktów:

1/ PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Bez rozpuszczalników, częściowo pochłania powstające gazy HCl, nie powoduje grzania

się kabli. Potwierdzona skuteczność po 30 latach eksploatacji.

2/ PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Bez rozpuszczalników, nie powoduje grzania się kabli, odporna na wilgoć, mróz,

skraplającą się wodę, promieniowanie ultrafioletowe oraz oleje i szereg substancji

chemicznych.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

• PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 

Właściwości ogniochronne:

Ochrona kabli do 40 minut zgodnie

z EN 60332-3, ISO 60 332-3.

Aprobaty techniczne: 

AT-15-5003/2015

Cechy systemu

PYRO-SAFE Przeciwpożarowe zabezpieczenie ciągów kablowych 
Ochronne farby dyspersyjne. Powłoki zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomienia po zespołach kablowych.

Kable/trasy kablowe

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
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Chronione typy materiałów:

• Wszystkie typy kabli i tras kablowych.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji:

Naprawa i uzupełnienie powłok jest możliwe w dowolnym momencie.

Ważne informacje*:

• Podczas aplikacji należy nanieść wymaganą ilość powłoki na m2 powierzchni kabli oraz ich konstrukcji nośnych pokrywając dokładnie

całkowicie ich powierzchnię zewnętrzną.

• Wariant 1 – zabezpieczenie z wykonaniem PYRO-SAFE FLAMMPOPLAST KS 1:

◦ Farba pęczniejąca przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń kabli wewnątrz pomieszczeń suchych, bez narażenia na

działanie wody, w środowisku kategorii Z2.

◦ Grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 0,5 ÷ 0,6 mm.

• Wariant 2 – zabezpieczenie z wykonaniem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A:

◦ Powłoka endotermiczna przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń kabli na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów

(w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza w środowiskach kategorii X1, Y1, Y2, Z1 i Z2).

◦ Grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 0,55 ÷ 0,65 mm.

• Wariant 3 – zabezpieczenie zgodnie z Certyfikatem FM Global:

• Grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 1,6 mm.

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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Zastosowanie:

Zapobiegawczo jako osłona ogniochronna instalacji kablowych w budynkach, również

w pomieszczeniach o dużej wilgotności, instalacjach przemysłowych oraz na zewnątrz.

Bandaż ogniochronny zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru przewodów kablowych lub

opóźnia go, jednocześnie ograniczając ilość dymu oraz uwalnianej energii.

Zastosowanie jako „Fire Stop“ w przypadku zwarcia kabli lub działania pożaru

zewnętrznego na instalację kablową. Stosowanie bandaży ogniochronnych zmniejsza

obciążenie ogniowe w strefach pożarowych, jest alternatywą dla automatycznych instalacji

gaśniczych.

Cechy produktów:

Bandaż kablowy PYRO-SAFE DG-CR wykonany jest z materiału kompozytowego na bazie

elastycznej tkaniny szklanej, zabezpieczonej od zewnętrznej strony szarą powłoką z PU,

a od wewnętrznej materiałem pęczniejącym PYRO-SAFE DG, koloru czerwonego

o grubości 0,7 mm. Produkt jest odporny na czynniki atmosferyczne, promieniowanie

ultrafioletowe, oraz elastyczny, a pod wpływem temperatury tworzy od wewnątrz

termoizolującą warstwę piany, zamykającą przestrzeń między kablami a bandażem,

zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

Stosowane produkty:

• Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR 0,7 mm

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

Do 120 min zgodnie z EN 60332-3,

ISO 60 332-2.

Aprobaty techniczne:

ITB-KOT-2017/0148

Cechy systemu

Bandaż kablowy PYRO-SAFE DG-CR 
System ochrony przeciwpożarowej dla kabli, zespołów kablowych i tras kablowych, składający się z powłoki ogniochronnej powleczonej

jednostronnie materiałem pęczniejącym pod wpływem temperatury. Może być stosowany również w pomieszczeniach, w których stale

występuje wilgoć lub na zewnątrz.

Kable/trasy kablowe
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Chronione typy materiałów:

• Wszystkie typy kabli, zespołów i tras kablowych.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji:

Montaż na gotowych instalacjach jest możliwy w dowolnym czasie za pomocą opatentowanej klamry montażowej svt przy minimalnym

nakładzie pracy. Aby umożliwić późniejszą instalację, zaleca się zaplanowanie odpowiedniego zapasu podczas doboru szerokości bandaża

na kablach.

Ważne informacje*:

• Bandaż DG-CR należy montować tak, aby powłoka pęczniejąca (czerwona) skierowana była w stronę zabezpieczanych kabli.

• Przykładowe warianty montażu:

 
 

   1. Kable, trasy kablowe 
   2. PYRO-SAFE Bandaże na kable 
   3. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy  

       opaskami  0,5 m 

   4. Zakladka bandażem,  50 mm 

3 

2 

1 

4 

 
 
 

 
 
 
 

  1. Ściana lub strop 
  2. Kable 
  3. PYRO-SAFE Bandaże na kable 
  4. Zamontowanie metalowymi szynami do podłoża 

1 
2 

3 

4 

 
 
 

   1. Kable 
   2. PYRO-SAFE Bandaże na kable 

   3. Zakladka bandażem,  50 mm 
   4. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy 

       opaskami  0,5 m 
   5. Zamocowanie metalowymi klamrami 

1 

4 
2 

5 

3 

 
 

 

  Zabezpieczenie bocznego wyjście kabli z trasy kablowej 
 
     1. Kable, trasy kablowe 
     2. PYRO-SAFE Bandaże na kable 

     4. Zakladka bandażem,  50 mm 
     5. Zabezpieczenie wyjścia kabli z trasy kablowej  

         bandażem na długości  300 mm 

1 

4 

2 

3 

5 

 
 

  1. Kable, trasy kablowe 
  2. PYRO-SAFE Bandaż na kable 
  3. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy  

      opaskami  0,5 m 

3 

2 

1 

1. Kable, trasy kablowe

2. PYRO-SAFE DG-CR

3. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy opaskami ≤ 0,5 m

1. Kable, trasy kablowe

2. PYRO-SAFE DG-CR

3. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy opaskami ≤ 0,5 m

4. Zakładka bandażem ≥ 50 mm

1. Ściana lub strop

2. Kable

3. PYRO-SAFE DG-CR

4. Zamontowanie metalowymi szynami do podłoża

1. Kable

2. PYRO-SAFE DG-CR

3. Zakładka bandażem ≥ 50 mm

4. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy opaskami ≤ 0,5 m

5. Zamocowanie metalowymi klamrami

Zabezpieczenie bocznego wyjścia kabli z trasy kablowej

1. Kable, trasy kablowe

2. Pyro-SPYRO-SAFE DG-CR

3. Stalowe opaski mocujące, odległość pomiędzy opaskami ≤ 0,5 m

4. Zakładka bandażem ≥ 50 mm

5. Zabezpieczenie wyjścia kabli z trasy kablowej bandażem na

długość ≥ 300 mm

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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Zastosowanie:

Uszczelnienie poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami

budowlanymi, pomiędzy ścianami masywnymi oraz między ścianami masywnymi

a stropami, do szerokości 200 mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej, udowodniona

skuteczność nawet po 30 latach.

Stosowane produkty:

• Płyta z włókien mineralnych  

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 / FLAMMOTECT-A Farba

• Wełna mineralna luzem 

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 / FLAMMOTECT-A Masa

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI120-H-V-T-X-B-W20 do 100

EI120-H-X-B-W00 do 200

Aprobaty techniczne:

ETA-13/0543

Klasyfikacja odporności ogniowej 

z EN 13501-2+A1:2010 

Cechy systemu

PYRO-SAFE Dylatacja EI 120 
Prosty w zastosowaniu system uszczelniania szczelin dylatacyjnych do szerokości 200 mm, składający się z płyt z włókien mineralnych oraz

powłoki o działaniu pęczniejącym lub endotermicznym.

Dylatacje

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1 / 

FLAMOTECT-A Farba

Tabliczka informacyjna

2x płyta z wełny mineralnej 50 mm z powłoką 

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1 / 

FLAMMOTECT-A

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS3 / 

FLAMOTECT-A Szpachla

24



Dopuszczalne wymiary:

• Dylatacja FLAMMOPLAST KS1: szerokości dylatacji 100 mm.

• Dylatacja FLAMMOTECT-A: szerokości dylatacji 200 mm.

Wskazówki dotyczące instalacji: 

W przypadku montażu przy stropach, system może być stosowany również do szczelin dylatacyjnych, których obrzeża wykonane są

z profili stalowych o grubości ≥ 10 mm.

Ważne informacje*:

• Miejsce umieszczenia systemu uszczelnień w obrębie spoiny jest dowolne.

• Wariant 1 – zabezpieczenie z wykonaniem PYRO-SAFE FLAMMPOPLAST KS 1:

◦ Dopuszczalne parametry:

◦ Budowa i wymiary spoin:

• Wariant 2 – zabezpieczenie z wykonaniem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A:

◦ Dopuszczalne parametry:

◦ Budowa i wymiary spoin:

Rozmieszczenie Klasa odporności ogniowej Grubość konstrukcji budowlanej Grubość dylatacji

Ściana masywna / strop EI 120 ≥ 180 mm ≥ 100 mm

1. Ściana/strop

2. Pasy z wełny mineralnej, grubość 50 mm,

nominalna gęstość objętościowa ≥ 120 kg/m3

3. Powleczenie farbą FLAMMOPLAST KS-1,

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm

4. Klejenie farbą FLAMMOPLAST KS-1

i ewentualne wypełnienie luźną wełną oraz

zaszpachlowanie masą FLAMMOPLAST KS-3

1. Strop

2. Pasy z wełny mineralnej, grubość 50 mm, nominalna gęstość objętościowa

≥ 120 kg/m3

3. Powleczenie farbą FLAMMOPLAST KS-1, grubość warstwy suchej ≥ 1 mm

4. Klejenie farbą FLAMMOPLAST KS-1 i ewentualne wypełnienie luźną wełną oraz

zaszpachlowanie masą FLAMMOPLAST KS-3

5. Rama z kątowników stalowych

6. Pasy z płyt z wełny mineralnej o grubości 100 mm, gęstość objętościowa 35 kg/m3

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.
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0

0

Dane techniczne

Rozmieszczenie Klasa odporności ogniowej Grubość konstrukcji budowlanej Grubość dylatacji

Ściana masywna / strop EI 120 ≥ 150 mm ≥ 200 mm

200

1. Ściana/strop

2. Pasy z wełny mineralnej, grubość 50 mm, nominalna

gęstość objętościowa ≥ 120 kg/m3

3. Powleczenie farbą FLAMMOTECT-A, grubość

warstwy suchej ≥ 1 mm

4. Wypełnienie luźną wełną mineralną oraz

zaszpachlowanie masą FLAMMOTECT-A
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Zastosowanie:

Uszczelnienie poziomych szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami budowlanymi,

pomiędzy ścianami masywnymi oraz między ścianami masywnymi a stropami, do

szerokości 100 mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej, udowodniona

skuteczność nawet po 30 latach.

Stosowane produkty:

• Płyta z włókien mineralnych  

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 

• Wełna mineralna luzem 

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

EI240-H-X-B-W00 do 100

Aprobaty techniczne:

Klasyfikacja odporności ogniowej 

z EN 13501-2+A1:2010 

Cechy systemu

PYRO-SAFE Dylatacja EI 240
Prosty w zastosowaniu system uszczelniania szczelin dylatacyjnych do szerokości 100 mm, składający się z płyt z włókien mineralnych oraz

pęczniejącej powłoki ogniochronnej.

Dylatacje

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1

Tabliczka informacyjna

4x płyta z włókien mineralnych 50 mm

z powłoką PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1
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Dopuszczalne wymiary:

• Szerokości dylatacji 100 mm.

Wskazówki dotyczące instalacji:

W przypadku montażu przy stropach, system może być stosowany również do szczelin dylatacyjnych, których obrzeża wykonane są

z profili stalowych o grubości ≥ 10 mm.

Ważne informacje*:

• Dopuszczalne parametry:

• Budowa i wymiary spoin:

Rozmieszczenie Klasa 

odporności 

ogniowej

Grubość 

konstrukcji 

budowlanej

Grubość dylatacji

Ściana

masywna lub 

strop

do EI 240 ≥ 200 mm ≥ 200 mm

1. Ściana/strop

2. Pasy z wełny mineralnej, grubość 50 mm, nominalna gęstość objętościowa

≥ 120 kg/m3

3. Powleczenie farbą FLAMMOPLAST KS-1, grubość warstwy suchej ≥ 2 mm

4. Wypełnienie luźną wełną mineralną oraz zaszpachlowanie masą

FLAMMOPLAST KS-3

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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Zastosowanie:

Systemy ochrony przeciwpożarowej dla podpór, dźwigarów i konstrukcji szkieletowych

(profile otwarte i zamknięte) ze stali (więcej informacji na żądanie). Zastosowanie wewnątrz

obiektów oraz w zadaszonych halach w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej

C1 –C3.

Cechy:

Uniwersalna wodna farba tworząca powłokę pęczniejącą przy wysokiej temperaturze,

nietoksyczna, niezawierająca rozpuszczalników.

Stosowane produkty:

• PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2

• Powłoka nawierzchniowa PYRO-SAFE Decorlack

• Tabliczka informacyjna

Właściwości ogniochronne:

R 15, R 30, R 60

Aprobaty techniczne:

ETA-17/0394

Cechy systemu

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2
Reakcyjny system ochrony przeciwpożarowej na bazie wodnej dyspersji dla słupów, dźwigarów i konstrukcji szkieletowych

(profile otwarte i zamknięte) ze stali.

Powłoki malarskie

Tabliczka informacyjna

Profil otwarty

Profil zamknięty

PYRO-SAFE 

FLAMMOPLAST SP-A2

Powłoka nawierzchniowa 

PYRO-SAFE Decorlack
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Wskazówki dotyczące instalacji: 

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową (airless). 

Ważne informacje*:

• Możliwość zastosowania na różnych podkładach antykorozyjnych należących do poniższych grup farb:

◦ Farby epoksydowe,

◦ Farby alkidowe,

◦ Farby akrylowe.

• Możliwość zastosowania różnych farb nawierzchniowych:

◦ Fontecryl 10,

◦ Lacryl PU,

◦ PYRO-SAFE Dekorlack SP 2,

◦ Dekontlak L.

• Grubość warstwy przeciwkorozyjnej oraz nawierzchniowej (po wyschnięciu) powinna wynosić min. 60 µm.

• Przykładowe grubości [mm] warstwy pęczniejącej w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej R, temperatury krytycznej 

oraz rodzaju profilu:

U/A R30 (Tkr=550oC) R60 (Tkr=500oC)

Profile otwarte Profile kwadratowe Profile okrągłe Profile otwarte

≤69 0,220 0,205 0,209 0,588

75 0,220 0,231 0,209 0,588

80 0,220 0,259 0,239 0,596

85 0,220 0,287 0,276 0,644

90 0,220 0,315 0,313 0,692

95 0,220 0,342 0,348 0,740

100 0,220 0,368 0,382 0,788

105 0,220 0,393 0,416 0,833

110 0,225 0,418 0,449 0,860

115 0,233 0,443 0,482 0,886

120 0,241 0,467 0,513 0,913

125 0,248 0,490 0,544 0,939

130 0,256 0,513 0,575 0,965

135 0,263 0,536 0,604 0,992

140 0,271 0,557 0,634 1,018

145 0,278 0,579 0,662 1,045

150 0,286 0,600 0,690 1,071

155 0,293 0,621 0,718 1,097

160 0,301 0,641 0,745 1,124

165 0,309 0,661 0,771 1,150

170 0,316 0,680 0,797 1,177

175 0,324 0,699 0,822 1,203

180 0,331 0,718 0,847 1,229

185 0,339 0,736 0,872 -

190 0,346 0,754 0,896 -

195 0,354 0,772 0,919 -

200 0,361 0,789 0,942 -

… … … … …

355 1,175 - - -

*Wszystkie parametry dostępne w Aprobacie Technicznej i instrukcji montażu.

Dane techniczne
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Dodatkowe usługi

Obudowy ogniochronne
Oferujemy kompleksowy wachlarz usług umożliwiający zastosowanie standardowych oraz indywidualnych rozwiązań

przeciwpożarowych. Wykonujemy fachowe osłony przeciwpożarowe w różnych obszarach. Zabezpieczamy kanały przed

pożarem zewnętrznym lub wewnętrznym, wykonujemy pokrycia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i kanałów

wentylacyjnych oraz wykonujemy wyłożenia przeciwpożarowe ścian szybów. Nasi doświadczeni specjaliści chętnie doradzą

i odpowiedzą na Państwa szczegółowe pytania - również na miejscu inwestycji.

Masa natryskowa
Masa ogniochronna to mechaniczne połączenie granulatu z wełny mineralnej skalnej ze spoiwem z cementu portlandzkiego,

wypełniaczy mineralnych i wody zarobowej. Przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów

konstrukcji budowlanych (stalowych i żelbetowych) przed oddziaływaniem termicznym pożarów.

W przypadku profili otwartych zakres odporności ogniowej sięga od R15 do R240, profile zamknięte prostokątne od R15 do

R180, zamknięte okrągłe od R15 do R120.
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Dodatkowe usługi

Zabezpieczenia ogniochronne tuneli transportowych
Firma svt Polska specjalizuje się w zabezpieczeniu przeciwpożarowym tuneli transportowych płytami ogniochronnymi do 240 minut.

Kompleksowe zabezpieczenie obiektów
Dzięki wieloletniej praktyce w branży, firma svt Polska z powodzeniem zabezpiecza kompleksowo obiekty w systemy ochrony

przeciwpożarowej. W dorobku firmy znajdują się inwestycje w elektrowniach, zakładach przemysłowych oraz obiektach

wielkokubaturowych.

Nasze doświadczenia oraz ciągłe badania umożliwiają rozwiązanie niejednokrotnie trudnych i indywidualnych przypadków w zakresie

ochrony przeciwpożarowej. Zespół specjalistów svt Polska współpracuje z Rzeczoznawcami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz

akredytowanymi instytutami badawczymi. Dzięki temu jest w stanie dostarczyć klientom jednostkowe i zindywidualizowane rozwiązania

zapewniające bezpieczeństwo ludzi i obiektów.
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Nasze produkty

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 – ogniochronna farba pęczniejąca

Kolor Biały

Opakowanie Wiaderko 12,5 kg 

Zużycie teoretyczne

Kable – 1.000g/m2

Uniwersalny przepust instalacyjny – 2.000g/m2

Dylatacja EI 120 – 2.000g/m2

Przechowywanie
18 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 – ogniochronna pęczniejąca masa szpachlowa

Kolor Biały

Opakowanie
Wiaderko 12,5 kg 

Cartridge 310ml

Zużycie teoretyczne Zależy od wielkości zabezpieczanego otworu

Przechowywanie
12 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE FLAMMOTECT–A Farba

Kolor Biały lub szary

Opakowanie Wiaderko 12,5 kg 

Zużycie teoretyczne
Kable – 1.000g/m2

Przepust w systemie Flammotect - 2.000g/m2

Przechowywanie
18 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE FLAMMOTECT–A Masa szpachlowa

Kolor Biały lub szary

Opakowanie Wiaderko 12,5 kg 

Zużycie teoretyczne Zależy od wielkości zabezpieczanego otworu

Przechowywanie
18 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 – farba pęczniejąca do przeciwpożarowego 

zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Kolor Biały

Opakowanie Wiaderko 12,5 kg 

Zużycie teoretyczne 1.600g/mm warstwy suchej

Przechowywanie
18 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE Dekorlack SP 2/ SP 2 K – powłoka nawierzchniowa

Kolor Biały, inne kolory wg RAL możliwe

Opakowanie Wiaderko 12,5 kg 

Zużycie teoretyczne 150g/m2

Przechowywanie
18 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE NOVASIT BM – Zaprawa ogniochronna

Kolor szary

Opakowanie Worek 20 kg; Wiaderko 10 kg 

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie
18 m-cy w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w 

chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)
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Nasze produkty

PYRO-SAFE DG–CR 0,7 – bandaż ogniochronny do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kolor Zewnętrzny: szary; Wewnętrzny: czerwony

Opakowanie
Rolka 20m (22m2), Szerokość: 1100 mm, 

Grubość nominalna 0,7mm

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie Role chronić przed ściśnięciem

PYRO-SAFE DG–CR 1,5 – bandaż ogniochronny do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kolor Antracyt

Opakowanie
Rolka 10m, Szerokość: 75 mm, 125 mm, 200 mm, 

Grubość nominalna 1,5mm

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie Role chronić przed ściśnięciem

PYRO-SAFE DG–CRF – bandaż ogniochronny do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kolor Szary

Opakowanie
Rolka 10m, Szerokość: 125mm, 

Grubość nominalna: 1,5mm

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie Role chronić przed ściśnięciem

Sznur dylatacyjny 

Kolor Szary

Opakowanie Rolka różnej długości zależnie od średnicy sznura

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie W chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

PYRO-SAFE CT/ CT ML

Kolor Zewnętrzny: szary; Wewnętrzny: czerwony

Opakowanie Tuba o długości: 150 mm, 200 mm, 300 mm

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie W suchych pomieszczeniach 

PYRO-SAFE DG–CR – bandaż ogniochronny do zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kolor Zewnętrzny: szary; Wewnętrzny: antracyt

Opakowanie
Rolka 10m (11m2), Szerokość: 1100 mm, 

Grubość nominalna 1,5mm

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie Role chronić przed ściśnięciem

PYRO-SAFE DG-CR BS – bandaż ogniochronny

Kolor Czerwony/szary

Opakowanie
Rolka 10m, Szerokość: 100 mm,

Grubość nominalna 1,5mm

Zużycie teoretyczne -

Przechowywanie Role chronić przed ściśnięciem
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System Uniwersalna 

Przegroda 

Kombinowana

Flammotect

Jedno-

warstwowy

Flammotect

Dwu-

warstwowy

PYRO-SAFE 

CT

PYRO-SAFE 

ES

Flammotect

EI 240

PYRO-SAFE 

NOVASIT

Dopuszczenie AT-15/4088/2016 AT-15/9367/2014 ETA-13/0903 ETA-16/0016 ETA-14/0418 AT-15-9295/2014 ETA-16/0132

Kabel ● ● ● ● ● ● ●

Wiązka ● ● ● ● ● ● ●

Trasa 

kablowa
● ● ● ● ●

Światłowód ● ● ● ●

Rura 

instalacyj-

na EIR
● ● ● ●

Rura palna ● ● ● ● ● ●

Rura 

niepalna

● ● ● ●

● ● ● ●

Klimasplit ● ● ●

NanoSUN2 ● ● ● ●

Speed Pipe ● ●

CT ● ●

Systemy PYRO-SAFE

Systemy przegród:

System PYRO-SAFE 

DG-CR

PYRO-SAFE 

KS 1-CR

PYRO-SAFE 

Flammotect-A

PYRO-SAFE 

Flammoplast KS1

Dopuszczenie ITB-KOT-2017/0148 ITB-KOT-2017/0148 AT-15-5003/2015 AT-15-5003/2015

Kabel ● ● ● ●

Wiązka ● ● ● ●

Trasa 

kablowa
● ● ● ●
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Systemy PYRO-SAFE

System Dylatacja EI 120 Dylatacja 

Flammotect EI 120

Dylatacja EI 240

Dopuszczenie ETA-13/0543 EN 13501-2+A1:2010 EN 13501-2+A1:2010 

Ściana/Ściana ● ● ●

Ściana/Strop ● ● ●

Strop/Strop ●

System                                  

Produkt

Uniwersalna 

Przegroda 

Kombinowana

Flammotect

Jedno-

warstwowy

Flammotect

Dwu-

warstwowy

PYRO-

SAFE CT/ 

CT ML

PYRO-

SAFE ES

Flammotect

EI 240

PYRO-

SAFE 

NOVASIT

Ciągi 

kablowe Dylatacje

FLAMMOPLAST 

KS-1
● ● ●

FLAMMOPLAST 

KS-3
● ●

Flammotect A 

Farba
● ● ● ● ● ●

Flammotect A 

Masa
● ● ● ● ● ● ●

Sibralit ● ● ● ● ● ●

DG-CRF ●

DG-CR 1.5 75mm ● ●

DG-CR 1.5 

125mm
● ● ● ●

DG-CR 1.5 

1100mm
●

DG-CR BS ● ● ● ●

CT ● ●

Novasit BM ● ●

System                                  

Produkt

Konstrukcje 

stalowe

Bandaże na 

kable

Klapy 

ppoż.

DG-CR 0.7 ●

FLAMMOPLAST 

SP-A2
●

Novasit GFM ●
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Systemy dylatacji:

Zastosowanie produktów w systemach PYRO-SAFE:
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