
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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