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Seria: APROBATY TECHNICZNE 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-9367/2014 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.  
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego 
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: 

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International 
D-21217 Seevetal, Glüssinger Straße 86, Niemcy 

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie zestawu wyrobów pod nazwą: 

Zestaw wyrobów systemu  
PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy  

do ogniochronnego uszczelniania przejść 
instalacyjnych w ścianach i stropach 

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 

Termin ważności: 
19 września 2019 r. 

Załącznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 

Warszawa, 19 września 2014 r.  

KIEROWNIK  
Instytutu Techniki Budowlanej 

Michał Wójtowicz 
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1.  PRZEDMIOT  APROBATY 

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów systemu PYRO-

SAFE Flammotect – Jednowarstwowy do ogniochronnego uszczelniania, w ścianach i stropach 

oddzieleń przeciwpożarowych, przejść instalacyjnych: kabli wraz z ich konstrukcjami nośnymi, 

rur palnych i niepalnych, instalacji klimatyzacji „Klimasplit”, rurek dla kabli światłowodowych 

„speed pipe” i instalacji solarnych „NanoSUN²”. W przejściu mogą być prowadzone instalacje 

pojedynczo lub w konfiguracji mieszanej. 

Producentem zestawu wyrobów jest firma niemiecka svt Brandschutz 

Vertriebsgesellschaft mbH International D-21217 Seevetal, Glüssinger Straße 86. 

Zestaw składa się z: 

1) wyrobu ogniochronnego o nazwie PYRO-SAFE DG-CR, 

2) wyrobu ogniochronnego o nazwie PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, o konsystencji 

farby,  

3) wyrobu ogniochronnego o nazwie PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, o konsystencji 

masy szpachlowej.  

 W przejściach, uszczelnianych wyrobami objętymi Aprobatą, są stosowane ponadto: 

1) płyty z wełny mineralnej, wg normy PN-EN 13162:2013, o gęstości co najmniej  

150 kg/m3, grubości 60 mm, klasy reakcji na ogień A1 wg normy PN-EN 13501-

1+A1:2010,  

2) maty z wełny mineralnej, wg normy PN-EN 13162:2013, o gęstości 40 ÷ 50 kg/m3,  

grubości 20, 30, 40 i 60 mm, klasy co najmniej A2L-s1, d0 reakcji na ogień wg normy  

PN-EN 13501-1+A1:2010, 

3) elastyczne wyroby ogniochronne w postaci otulin i mat o nazwie Armaflex Protect, objęte 

Europejską Aprobatą Techniczną ETA-11/0454, wykonane z pianki zamknięto-

komórkowej koloru czarnego, elastomerowej na bazie kauczuku syntetycznego  

z dodatkami ogniochronnymi powodującymi pęcznienie w warunkach pożaru, klasy 

reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010: E w przypadku mat, EL  

w przypadku otulin; wymiary wynoszą: mat – długość 12 m, szerokość 0,5 m, grubość 13 

mm, otulin – długość 1,0 m, grubość ścianki otuliny 16, 19, 20 i 25 mm, średnica 

wewnętrzna otuliny dostosowana jest do średnicy zewnętrznej zabezpieczanej rury, 

4) luźna wełna mineralna klasy A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, 
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5) opaski stalowe o przekroju 10 x 0,5 mm lub drut stalowy, ocynkowany, o średnicy co 

najmniej 1,0 mm. 

 Wyrób ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR jest wykonany z tkaniny z włókna szklanego, 

powleczonej z zewnętrznej strony cienką powłoką poliuretanową w kolorze szarym, a z drugiej 

strony powłoką w kolorze antracytowym, z materiału o nazwie PYRO-SAFE DG na bazie 

dyspersji tworzyw sztucznych, pęczniejącą w przypadku działania pożaru i tworzącą warstwę 

termoizolacyjną. Wyrób jest elastyczny, produkowany o wymiarach nominalnych: grubość 

1,5 mm, szerokość 1,1 m, długość 10 m i przycinany w zależności od potrzeby wynikającej  

z zastosowania.  

Wyrób PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A jest dyspersją wodną z nieorganicznymi 

wypełniaczami, koloru białego lub szarego, nie zawierającą związków halogenowych  

i rozpuszczalników organicznych. Występuje w postaci farby, która po naniesieniu tworzy 

elastyczną powłokę, lub w postaci masy szpachlowej (plastycznej pasty). Wyrób PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się 

właściwościami endotermicznymi. W uszczelnieniach przejść instalacyjnych wykonanych  

z zastosowaniem farby lub szpachli, pod wpływem działania ognia, zachodzą reakcje 

chemiczne powodujące wydzielanie się związanej chemicznie wody oraz tworzenie się 

ceramicznej warstwy, która chroni zabezpieczone powierzchnie przed działaniem ognia. 

Zasady uszczelniania przejść instalacyjnych wyrobami wchodzących w skład zestawu 

systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy podano w p. 2. 

 Wymagane właściwości techniczne wyrobów, wchodzących w skład zestawu systemu 

PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy, oraz wykonanych uszczelnień z ich zastoso-

waniem podano w p. 3.  

2.  PRZEZNACZENIE,  ZAKRES  I  WARUNKI  STOSOWANIA 

 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania 

 Wyroby wchodzące w skład zestawu systemu PYRO−SAFE Flammotect –

Jednowarstwowy są przeznaczone do wykonywania, w ścianach i stropach oddzieleń 

przeciwpożarowych, przejść: 

1) kabli: 

a) pojedynczych, wszystkich typów, które są obecnie, powszechnie stosowane  

w Europie w budownictwie, o średnicy nie większej niż 80 mm (np. kable 

elektryczne niskiego lub wysokiego napięcia, kable telekomunikacyjne, światłowody) 

z wyjątkiem kabli antenowych,  
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b) ciasno związanych wiązek kablowych, przy czym średnica pojedynczego kabla 

ułożonego w wiązce powinna wynosić nie więcej niż 21 mm, a średnica całej 

wiązki powinna wynosić nie więcej niż 100 mm, 

wraz z ich konstrukcjami nośnymi, wg tablicy 1 i 2 − klasy EI 60 odporności ogniowej, 

wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010,  

2) rur palnych z tworzywa sztucznego: 

a) PVC-U wg normy PN-EN 1329-1:2014, PN-EN 1452-1:2000, PN-EN 1453-1:2002 

lub PN-EN 15493:2010, 

b) PVC-C wg normy PN-EN 1566-1:2002, 

c) PP-H wg normy PN-EN ISO 15874-1:2005, 

wg tablicy 3 − klasy EI 60 U/U odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-

2+A1:2010; klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem U/C, C/U i C/C wg 

normy PN-EN 1366-3:2010, 

3) rur niepalnych: 

a) stalowych wg normy PN-EN 10220:2005, 

b) miedzianych wg normy PN-EN 1057+A1:2010; 

klasy odporności ogniowej, wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010: 

• EI 60 C/U wg tablicy 4 − w przypadku stosowania izolacji z mat z wełny 

mineralnej, 

• EI 60 C/U wg tablicy 5 − w przypadku stosowania izolacji z mat i otulin Armaflex 

Protect; 

klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem C/C wg normy PN-EN 1366-3:2010; 

w przejściu mogą być stosowane inne rury niepalne, wykonane z materiału  

o przewodności cieplnej nie niższej niż stali i miedzi jw. (ze stali nierdzewnej, z żeliwa)  

z tym, że temperatura topnienia materiału powinna być wyższa niż 945 °C, 

4) instalacji klimatyzacji „Klimasplit” typu „Tubolit”, przeznaczonych do stosowania  

w jednostkach klimatyzacyjnych typu SPLIT, umożliwiających schładzanie lub 

ogrzewanie pomieszczeń, tj. instalacji składających się z: 

a) rurek miedzianych, wg normy PN-EN 12735-1:2010 lub PN-EN 1057+A1:2010, do 

transportu gazu lub cieczy, preizolowanych pianką z polietylenu PE o grubości 9 mm, 

wg normy PN-EN 14313+A1:2013, pokrytą folią poliolefinowo – kopolimerową − wg 

tablicy 6; zamiast rurek z miedzi mogą być stosowane rurki stalowe lub ze stali 

nierdzewnej, oraz 

b) kabli o średnicy nie większej niż 14,0 mm, z nie więcej niż pięcioma żyłami  

o przekroju nie większym niż 1,5 mm2, oraz 

c) rury wykonanej z PVC-U o średnicy zewnętrznej 25 mm i grubości ścianki 1,5 mm, 
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− klasy EI 60 U/U odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010; 

klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem U/C, C/U i C/C wg normy PN-EN 

1366-3:2010, 

5) rurek z PE-HD dla kabli światłowodowych typu „speed pipe”, pojedynczych lub  

w wiązkach, wg tablicy 7 − klasy EI 60 U/U odporności ogniowej wg normy PN-EN 

13501-2+A1:2010; klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem U/C, C/U i C/C 

wg normy PN-EN 1366-3:2010, 

6) instalacji solarnych typu NanoSUN², tj. podwójnych lub pojedynczych izolowanych 

rurek, z przewodem elektrycznym do czujnika temperatury w kolektorze słonecznym, 

wg tablicy 8 − klasy odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010: 

• EI 90 U/U – w przypadku przegród pionowych, 

• EI 60 U/U – w przypadku przegród poziomych; 

klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem U/C, C/U i C/C wg normy PN-EN 

1366-3:2010. 

 Przejścia instalacyjne, uszczelniane wyrobami zestawu systemu PYRO-SAFE 

Flammotect – Jednowarstwowy, mogą być stosowane w: 

1) lekkich ścianach działowych z konstrukcją nośną wykonaną z profili stalowych  

o grubości co najmniej 100 mm, z okładziną o grubości co najmniej 25 mm z płyt 

gipsowo-kartonowych typu F lub DF, wg normy PN-EN 520+A1:2012, ułożonych  

w dwóch warstwach, 

2) lekkich ścianach działowych z konstrukcją nośną wykonaną z elementów drewnianych  

o grubości co najmniej 100 mm, z okładziną o grubości co najmniej 25 mm z płyt 

gipsowo-kartonowych typu F lub DF, wg normy PN-EN 520+A1:2012, ułożonych  

w dwóch warstwach, przy czym odległość pomiędzy elementami drewnianymi  

a obrzeżem przejścia instalacyjnego powinna wynosić co najmniej 100 mm,  

a przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji drewnianej i przejściem instalacyjnym 

powinna być szczelnie wypełniona wełną mineralną klasy A1 lub A2 reakcji na ogień 

wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, 

3) ścianach masywnych z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, 

murowanych, o gęstości co najmniej 450 kg/m3 i grubości co najmniej 100 mm, 

4) stropach masywnych z betonu lub betonu zbrojonego, o gęstości co najmniej 2200 ± 500 

kg/m3 i grubości no najmniej 125 mm. 

 Ściany i stropy powinny być klasy odporności ogniowej (wg normy PN-EN 13501-

2+A1:2010) co najmniej równej lub wyższej niż klasa odporności ogniowej przejścia 

uszczelnionego wg niniejszej Aprobaty. 

 Przejścia instalacyjne, uszczelnione wyrobami wchodzącymi w skład zestawu systemu 

PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy, powinny być wykonywane zgodnie z projektem 
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technicznym przejścia, opracowanym dla określonego obiektu, uwzględniającym wymagania 

przepisów budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiami 

niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 

Prace powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawcę 

Aprobaty lub jego upoważnionego przedstawiciela w zakresie warunków stosowania 

poszczególnych wyrobów wchodzących w skład zestawu, ich właściwości technicznych oraz 

warunków wykonywania przejść i kontroli wykonanych prac. 

Informacja o wykonanym przejściu powinna być umieszczona przy przejściu lub 

wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: 

− nazwę przejścia według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

− klasę odporności ogniowej wykonanego przejścia, 

− nazwę firmy wykonującej prace, 

− datę wykonania przejścia. 

 2.2. Warunki stosowania  

 2.2.1. Postanowienia ogólne. Wymiary przejścia instalacyjnego powinny wynosić: 

1) w lekkich ścianach działowych oraz ścianach masywnych: szerokość x wysokość − nie 

więcej niż 1175 x 1200 mm, 

2) w stropach masywnych: szerokość x długość – nie więcej niż 1200 mm x L, przy czym 

długość L jest nieograniczona, jeżeli stosunek obwodu przejścia do powierzchni 

przejścia jest nie mniejszy niż 2,5 m-1; zachowując powyższą zasadę przyjmuje się, 

że długość L jest nieograniczona dla szerokości nie większej niż 800 mm. 

W ścianach i stropach masywnych ościeże otworu przejścia instalacyjnego oraz pas  

o szerokości co najmniej 20 mm wokół przejścia powinny być pomalowane farbą PYRO-

SAFE FLAMMOTECT-A warstwą o grubości (po wyschnięciu) co najmniej 0,75 mm. 

 W lekkich ścianach działowych ościeże otworu przejścia instalacyjnego należy 

obłożyć paskami płyty gipsowo-kartonowej typu F lub DF, wg normy PN-EN 520+A1:2012, 

lub płytami cementowymi klasy A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010,  

o grubości 12,5 mm.  

 Przejście instalacyjne powinno być wypełnione jedną warstwą płyt z wełny mineralnej 

klasy A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, o grubości co najmniej  

60 mm, gęstości nie mniejszej niż 150 kg/m3. Powierzchnie styku płyt, przed ich montażem, 

powinny być pomalowane farbą PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. 
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 Płyta z wełny mineralnej może być usytuowana w otworze przejścia instalacyjnego  

w połowie grubości ściany lub stropu albo może licować z powierzchnią ściany lub stropu według 

rysunku. 

 
 

Usytuowanie płyt z wełny mineralnej w otworze przejścia instalacyjnego 

 Łączna powierzchnia przekrojów wszystkich instalacji wraz ich izolacją i konstrukcjami 

nośnymi w przejściu powinna wynosić nie więcej niż 60% powierzchni przejścia. 

Wymagane odległości pomiędzy instalacjami oraz instalacjami i ściankami przejścia 

podano na rys. 1. 

 Wyroby objęte Aprobatą należy stosować w postaci dostarczonej przez producenta. 

Należy przygotowywać je do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami ich 

stosowania, określonymi przez producenta w kartach technicznych wyrobów. 

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania 

wyrobów, podanych przez Producenta w kartach charakterystyki, opracowanych zgodnie  

z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH). 

 Zaleca się zabezpieczenie przejścia kablowego w stropach przed przypadkowym 

nadepnięciem przez osoby postronne, za pomocą barierek lub stosując przykrycie otworu  

ze stalowej kraty. 

2.2.2. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść kablowych wyrobami 
systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy. Uszczelnianie przejść kablowych 

może być wykonywane: 

• wg wariantu I, z zastosowaniem farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, wg rys. 2, 

• wg wariantu II, z zastosowaniem wyrobu pęczniejącego PYRO-SAFE DG-CR, wg rys. 3.  

Wariant I − kable o średnicy zewnętrznej ∅ ≤ 21 mm oraz wiązki kablowe o średnicy 

zewnętrznej ∅ ≤ 100 mm, składające się z kabli o średnicy zewnętrznej ∅ ≤ 21 mm, wraz  

z ich konstrukcjami nośnymi, należy pomalować farbą PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A na 

długości 100 mm, a kable o średnicy zewnętrznej ∅ > 21 mm wraz z ich konstrukcjami 
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nośnymi należy pomalować farbą PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A na długości 150 mm. 

Malowanie farbą należy wykonać po obu stronach przejścia. Grubość powłoki po 

wyschnięciu powinna wynosić: 

• co najmniej 0,75 mm w przypadku kabli o średnicy ∅ ≤ 21 mm i wiązek kablowych, 

• co najmniej 1,0 mm w przypadku pozostałych kabli. 

 Wariant II – kable oraz wiązki kablowe wraz z ich konstrukcjami nośnymi, na długości 

co najmniej 125 mm od przejścia, po obu stronach przejścia, należy szczelnie owinąć 

wyrobem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm, z zakładką co najmniej  

45 ÷ 60 mm, i ustabilizować go za pomocą stalowych opasek lub stalowego drutu 

ocynkowanego, usytuowanych w środku szerokości owinięcia, wg rys. 3. 

 Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej, 

a wszelkie nieszczelności pomiędzy stykami płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, 

stykami płyt z kablami oraz ich konstrukcjami nośnymi i przegrodą należy uszczelnić luźną 

wełną mineralną oraz masą szpachlową PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A.  

Podpory i zawieszenia dla tras kablowych w obrębie przejścia kablowego powinny 

być wykonane zgodnie z przepisami elektrycznymi, przy czym pierwsza podpora tras 

kablowych powinna być zainstalowana w odległości nie większej niż 200 mm od powierzchni 

zewnętrznej przejścia. 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść kablowych wyrobami systemu PYRO-

SAFE Flammotect – Jednowarstwowy, dla uzyskania klasy EI 60 odporności ogniowej, wg 

normy PN-EN 13501-2+A1:2010 podano w: 

a) tablicy 1 – w przypadku stosowania wariantu I, 

b) tablicy 2 – w przypadku stosowania wariantu II. 

Tablica 1 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść kablowych wg wariantu I 

Poz. Rodzaj przegrody 
budowlanej 

Rodzaj i wymiary kabli, 
mm  

Zabezpieczenie z farby  
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A,  

wg rys. 2 

Długość powłoki, mm *) Grubość powłoki po 
wyschnięciu, mm 

1 2 3 4 5 

1 Ściany działowe, 
ściany masywne, 
stropy masywne  

(wg p. 2.1) 

Kable ∅ ≤ 21 ≥ 100 ≥ 0,75 

2 Wiązki kablowe ∅ ≤ 100 
z kabli ∅ ≤ 21 ≥ 100 ≥ 0,75 

3 Kable ∅ 21 ÷ 80 ≥ 150 ≥ 1,0 

*) długość powłoki po jednej stronie przejścia  
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Tablica 2 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść kablowych wg wariantu II 

Poz. Rodzaj przegrody 
budowlanej Rodzaj i wymiary kabli, mm 

Zabezpieczenie z wyrobu 
pęczniejącego PYRO-SAFE DG-CR, 

wg rys. 3; długość izolacji, mm *) 

1 2 3 4 

1 
Ściany działowe, 
ściany masywne, 
stropy masywne  

(wg p. 2.1) 

Kable ∅ ≤ 21 ≥ 125 

2 Wiązki kablowe ∅ ≤ 100  
z kabli ∅ ≤ 21  ≥ 125 

3 Kable ∅ 21 ÷ 80  ≥ 125 

*) długość izolacji po jednej stronie przejścia 

 2.2.3. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść rur z tworzywa sztucznego 
wyrobami systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy. Uszczelnienia przejść 

rur z tworzywa sztucznego pokazano na rys. 4. Rury na grubości przejścia oraz po obu 

stronach przejścia na długości co najmniej 45 mm, należy szczelnie owinąć wyrobem 

pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm, z zakładką 45 ÷ 60 mm i ustabilizować 

go za pomocą stalowych opasek lub stalowego drutu ocynkowanego.  

 Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej 

a wszelkie nieszczelności pomiędzy stykami płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, 

stykami płyt z izolacją rury i przegrodą należy uszczelnić luźną wełną mineralną oraz masą 

szpachlową PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. 

 Pierwsze zamocowanie rury powinno być wykonane po obu stronach przejścia 

instalacyjnego, w odległości nie większej niż 400 mm. 

 Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur z tworzywa sztucznego wyrobami 

systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy, dla uzyskania klasy EI 60 U/U 

odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, podano w tablicy 3.  

Tablica 3 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur z tworzywa sztucznego  

Poz. 
Rodzaj 

przegrody 
budowlanej 

Rodzaj rury  
z uwagi na 

materiał 

Wymiary rury 
Zabezpieczenie 

z PYRO-SAFE DG-CR  
wg rys. 4 

Średnica 
zewnętrzna Ø, 

mm 
Grubość 

ścianki, mm 
Długość 

izolacji, mm *) 
Grubość izolacji; 
liczba warstw x 

grubość nominalna 
1 2 3 4 5 6 7 
1 

Ściany działowe, 
ściany masywne 

(wg p. 2.1) 

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 
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Cd. tablicy 3 

Poz. 
Rodzaj 

przegrody 
budowlanej 

Rodzaj rury  
z uwagi na 

materiał 

Wymiary rury 
Zabezpieczenie 

z PYRO-SAFE DG-CR  
wg rys. 4 

Średnica 
zewnętrzna Ø, 

mm 
Grubość 

ścianki, mm 
Długość 

izolacji, mm *) 
Grubość izolacji; 
liczba warstw x 

grubość nominalna 
1 2 3 4 5 6 7 
2 

Stropy masywne  
(wg p. 2.1) 

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 

*) Całkowita długość izolacji  

2.2.4. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych wyrobami 
systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy 

2.2.4.1. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych z zas-
tosowaniem mat z wełny mineralnej. Uszczelnienia przejść rur metalowych, z zastosowaniem 

mat z wełny mineralnej, pokazano na rys. 5.  

Rury o średnicy zewnętrznej Ø ≤ 88,9 mm, na grubości przejścia oraz po obu stronach 

przegrody na długości L1, należy owinąć matą z wełny mineralnej o grubości D, o gęstości  

40 ÷ 50 kg/m3, klasy co najmniej A2L-s1, d0 reakcji na ogień – wg tablicy 4. 

W przypadku rur o średnicy zewnętrznej Ø > 88,9 mm należy wykonać dodatkową 

warstwę z maty z wełny mineralnej jw. o grubości d, po obu stronach przegrody, na długości 

L2 – wg tablicy 4. 

 Zabezpieczenie należy ustabilizować na rurze przez owinięcie stalowym, ocynkowanym 

drutem lub za pomocą stalowych opasek; 6 opasek / owinięć na jeden metr bieżący izolacji. 

 Pierwsze zamocowanie zabezpieczonej rury powinno być wykonane w odległości nie 

większej niż 850 mm, po obu stronach przejścia instalacyjnego. 

 Rury przechodzące przez przejścia mogą być usytuowane pod kątem od 45° do 90°. 

 Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej,  

a wszelkie nieszczelności pomiędzy stykami płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, 

stykami płyt z izolacją rury i przegrodą należy uszczelnić luźną wełną mineralną oraz masą 

szpachlową PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych wyrobami systemu 

PYRO−SAFE Flammotect − Jednowarstwowy z zastosowaniem mat z wełny mineralnej, dla 

uzyskania klasy EI 60 odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, podano  

w tablicy 4. 
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Tablica 4 
Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych  

z zastosowaniem mat z wełny mineralnej  

Poz. 
Rodzaj 

przegrody 
budowlanej 

Rodzaj rury  
z uwagi na 

materiał  

Wymiary rury Zabezpieczenie z maty z wełny mineralnej 
wg rys. 5 

Średnica 
zewnętrzna Ø, 

mm 

Grubość 
ścianki, 

mm  

Warstwa zasadnicza  Warstwa 
dodatkowa  

D, mm L1, mm d, mm L2, mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ściany 
działowe, 
ściany 

masywne, 
stropy 

masywne 
(wg p. 2.1) 

Rury 
miedziane, 

rury stalowe, 
rury ze stali 
nierdzewnej, 
rury żeliwne  

≤ 15 0,8 ÷ 7,5 ≥ 20 ≥ 250 − − 

2 
> 15 ÷ ≤ 22 1,0 ÷ 11,0 

≥ 20 ≥ 500 − − 

3 ≥ 60 (≥ 2 x 30) ≥ 250 − − 

4 > 22 ÷ ≤ 28,4 ≥ 1,2 *) ≥ 30 ≥ 500 − − 

5 > 28,4 ÷ ≤ 54 ≥ 1,5 *) ≥ 30 ≥ 500 − − 

6 > 54 ÷ ≤ 88,9 ≥ 2,0 *) ≥ 40 (≥ 2 x 20) ≥ 800 − − 

7 Rury stalowe, 
rury ze stali 
nierdzewnej 
rury żeliwne  

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

8 > 88,9 ÷ ≤ 170 ≥ 3,0 *) ≥ 40 (≥ 2 x 20) ≥ 800 ≥ 30 ≥ 500 

9 > 170 ÷ ≤ 219,1 ≥ 6,3 *) ≥ 60 (≥ 2 x 30) ≥ 800 ≥ 30 ≥ 500 

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

2.2.4.2. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych z zas-
tosowaniem mat i otulin Armaflex Protect. Uszczelnienia przejść rur metalowych, z zas-

tosowaniem mat i otulin Armaflex Protect, pokazano na rys. 6.  

Rury na grubości przejścia oraz po obu stronach przegrody na długości „L” należy 

zabezpieczyć otuliną lub matą Armaflex Protect o grubości „D” wg tablicy 5. Zabezpieczenie 

należy ustabilizować na rurze przez owinięcie stalowym, ocynkowanym drutem lub za 

pomocą opasek; 6 opasek / owinięć na metr bieżący izolacji. 

Pierwsze zamocowanie zaizolowanej rury powinno być wykonane w odległości nie 

większej niż 1000 mm, po obu stronach przejścia instalacyjnego. 

Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej,  

a wszelkie nieszczelności pomiędzy stykami płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, 

stykami płyt z izolacją rury i przegrodą należy należy uszczelnić luźną wełną mineralną oraz 

masą szpachlową PYRO-SAFE FLAM-MOTECT-A. 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych wyrobami zestawu 

systemu PYRO-SAFE Flammotect-Jednowarstwowy z zastosowaniem mat Armaflex Protect, 

dla uzyskania klasy EI 60 C/U odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, 

podano w tablicy 5. Klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem C/C wg normy PN-EN 

1366-3:2010. 
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Tablica 5 
Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rur metalowych  

z zastosowaniem otulin i mat Armaflex Protect  

Poz. 
Rodzaj 

przegrody 
budowlanej 

Rodzaj rury  
z uwagi na 

materiał 

Wymiary rury 
Zabezpieczenie 

z Armaflex Protect 
wg rys. 6 

Średnica 
zewnętrzna Ø, 

mm 

Grubość 
ścianki,  

mm  
Długość izolacji, 

L, mm**) 
Grubość 
izolacji, D 

mm  
1 2 3 4 5 6 7 

1 Ściany działowe, 
ściany masywne 

(wg p. 2.1) 

Rury miedziane,  
rury stalowe, 
rury ze stali 
nierdzewnej, 
rury żeliwne 

≤ 15 0,8 ÷ 7,5 ≥ 500 19 

2 

Ściany działowe, 
ściany masywne, 
stropy masywne 

(wg p. 2.1) 

≤ 15 
1,0 ÷ 7,5 ≥ 500 20 

1,5 ÷ 7,5 ≥ 500 25 ÷ 51 

> 15 ÷ ≤ 22 
1,0 ÷ 11,0 ≥ 500 20 

1,5 ÷ 11,0 ≥ 500 25 ÷ 51 

> 22 ÷ ≤ 28,4 ≥ 1,2 *) ≥ 500 25 ÷ 51 

> 28,4 ÷ ≤ 54 ≥ 1,5 *) ≥ 500 25 ÷ 51 

> 54 ÷ ≤ 88,9 ≥ 2,0 *) ≥ 500 51 

3 Rury stalowe, 
rury ze stali 
nierdzewnej, 
rury żeliwne 

> 88,9 ÷ ≤ 170 ≥ 3,0 *) ≥ 1000  26 ÷ 52 

*)    Grubość ścianki powinna wynosić nie więcej niż 14,2 mm.
**)   Długość izolacji po jednej stronie przejścia, mierzona od środka przejścia instalacyjnego.  

2.2.5. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść instalacji klimatyzacji 
„Klimasplit” wyrobami systemu PYRO-SAFE Flammotect wyrobu Jednowarstwowy. 
Uszczelnienia przejść instalacji klimatyzacji „Klimasplit” np. "Tubolit DuoSplit" lub "Tubolit 

Split" produkcji firmy Armacell, pokazano na rys. 7. Z instalacjami klimatyzacji „Klimasplit” 

mogą być prowadzone dodatkowo:  

1) rurki (U/U) wykonane z PVC-U, o średnicy zewnętrznej 25 mm i grubości ścianki  

1,5 mm, wg normy PN-EN 1452-1:2000, PN-EN 1453-1:2002 lub PN-EN 15493:2010, 

2) dwa kable o średnicy Ø nie większej niż 14,0 mm, z nie więcej niż 5 żyłami  

o przekroju ≤ 1,5 mm2.  

Rurki na grubości przejścia oraz po obu stronach przejścia na długości co najmniej  

95 mm od przejścia, należy szczelnie owinąć dwukrotnie wyrobem pęczniejącym PYRO-

SAFE DG-CR, o grubości 1,5 mm, z zakładką 45 ÷ 60 mm. Zabezpieczenie należy 

ustabilizować przez owinięcie stalowym, ocynkowanym drutem lub za pomocą opasek. 

 Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej, a 

wszelkie nieszczelności pomiędzy stykami płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, 
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stykami płyt z izolacją instalacji „Klimasplit” i przegrodą należy uszczelnić luźną wełną 

mineralną oraz masą szpachlową PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść instalacji „Klimasplit” wyrobami 

zestawu systemu PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy, dla uzyskania klasy EI 60 U/U 

odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, podano w tablicy 6. Klasyfikacja 

obejmuje również rury z zakończeniem C/U, U/C i C/C wg normy PN-EN 1366-3:2010.  

Tablica 6 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść instalacji „Klimasplit”  

Poz. 
Rodzaj 

przegrody 
budowlanej 

Wymiary instalacji „Klimasplit” 
Zabezpieczenie 

z PYRO-SAFE DG-CR,  
wg rys. 7 

Rura nr 1 
średnica 

zewnętrzna 
Ø, mm 

Rura nr 2 
średnica 

zewnętrzna Ø, 
mm 

Grubość 
ścianki, 

mm  
Długość 

izolacji, mm *)

Grubość izolacji: 
liczba warstw x grubość 

nominalna, szt. x mm  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ściany 

działowe, 
ściany 

masywne 
(wg p. 2.1) 

6,0 10,0 1,0 ≥ 125 2 x 1,5 

*) Długość izolacji mierzona od środka przejścia  

 2.2.6. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść rurek z PE-HD dla kabli 
światłowodowych „speed pipe”, pojedynczych lub w wiązkach, wyrobami systemu 
PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy. Uszczelnienia przejść rurek z PE-HD dla kabli 

światło-wodowych „speed pipe”, pojedynczych lub w wiązkach, pokazano na rys. 8. Rurki na 

grubości przejścia oraz po obu jego stronach, na długości co najmniej 45 mm, należy szczelnie 

owinąć jeden raz wyrobem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm,  

z zakładką 45 ÷ 60 mm. Zabezpieczenie należy ustabilizować przez owinięcie stalowym, 

ocynkowanym drutem lub za pomocą opasek.  

 Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej,  

a wszelkie nieszczelności pomiędzy stykami płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, 

stykami płyt z izolacją rurek i przegrodą należy uszczelnić luźną wełną mineralną oraz masą 

szpachlową PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść rurek z PE-HD dla kabli światłowodowych 

„speed pipe”, wyrobami systemu PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy, dla uzyskania 

klasy EI 60 U/U odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010, podano w tablicy 7. 

Klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem C/U, U/C i C/C wg normy PN-EN 1366-

3:2010. 
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Tablica 7 

Warunki uszczelniania przejść rurek z PE-HD dla kabli światłowodowych „speed pipe” 

Poz. 
Rodzaj 

przegrody 
budowlanej 

Średnica 
zewnętrzna 
rurki Ø, mm 

Liczba rurek 
w wiązce, szt. 

Grubość 
ścianki rurki, 

mm 

Zabezpieczenie 
z PYRO-SAFE DG-CR,  

wg rys. 8 

Długość izolacji, 
mm *) 

Grubość izolacji;
liczba warstw x 

grubość, 
szt. x mm  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ściany 
działowe, 
ściany 

masywne, 
stropy  

(wg p. 2.1) 

≤ 7 ≤ 24 1,5 ≥ 150 1 x 1,5 

≤ 10 ≤ 7 2,0 ≥ 150 1 x 1,5 

≤ 12 ≤ 5 2,0 ≥ 150 1 x 1,5 

*) Całkowita długość izolacji 

 2.2.7. Zasady ogniochronnego uszczelniania przejść instalacji solarnej typu 
"NanoSUN²" wyrobami systemu PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy. 
Uszczelnienia przejść instalacji solarnej typu "NanoSUN²" (podwójnych lub pojedynczych rurek 

izolowanych, z przewodem elektrycznym do czujnika temperatury w kolektorze słonecznym) 

pokazano na rys. 9. Instalację solarną, po obu stronach przejścia, na długości co najmniej  

125 mm od przejścia, należy szczelnie owinąć jeden raz wyrobem pęczniejącym PYRO-SAFE 

DG-CR o grubości 1,5 mm, z zakładką 45 ÷ 60 mm. Zabezpieczenie należy ustabilizować na 

rurze przez owinięcie stalowym, ocynkowanym drutem lub za pomocą opasek.  

 Otwór przejścia instalacyjnego należy wypełnić jedną warstwą płyt z wełny mineralnej,  

a wszelkie nieszczelności tj. styki płyt z wełny mineralnej, wypełniającej przejście, styki płyt  

z wełny z instalacją solarną i przegrodą należy uszczelnić luźną wełną mineralną oraz masą 

szpachlową PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. 

 Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść instalacji solarnej typu "NanoSUN²", 

wyrobami systemu PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy, dla uzyskania klasy 

odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010: 

• EI 90 U/U – w przypadku przegród pionowych, 

• EI 60 U/U – w przypadku przegród poziomych; 

podano w tablicy 8. Klasyfikacja obejmuje również rury z zakończeniem C/U, U/C i C/C wg 

normy PN-EN 1366-3:2010  

 

 

 



 AT-15-9367/2014 16/39 
® 

Tablica 8 

Warunki ogniochronnego uszczelniania przejść instalacji solarnej typu "NanoSUN²" 
oraz klasy odporności ogniowej uszczelnionych przejść 

Poz. Rodzaj przegrody 
budowlanej 

Nominalna 
średnica rurki Ø, 

mm 

Zabezpieczenie PYRO-SAFE DG-CR  
wg rys. 9 

Długość izolacji, mm *) liczba warstw x grubość 
nominalna, szt. x mm 

1 2 3 4 5 
1 Ściany działowe, 

ściany masywne (wg p. 2.1) 
16 ≥ 125 1 x 1,5 

2 Stropy masywne (wg p. 2.1) > 16 ÷ ≤ 40 ≥ 125 1 x 1,5 

*)  Długość izolacji po jednej stronie przejścia 

3.  WŁAŚCIWOŚCI  TECHNICZNE.  WYMAGANIA 

3.1. Wyrób PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A − farba 

3.1.1. Właściwości techniczne. Właściwości techniczne wyrobu PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A − farba powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9. 

Tablica 9 

Wymagane właściwości techniczne wyrobu PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A − farba 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

1. Wygląd zewnętrzny farba biała lub szara,  
bez rozwarstwień, śladów 

żelowania, dobrze mieszająca 
się, bez obcych wtrąceń  

p. 5.6.1 

2. Gęstość, g/cm3 1,34 ÷ 1,48 PN-EN ISO 2811-1:2012 
3. Zawartość substancji nielotnych, % 66 ÷ 86 PN-EN ISO 3251:2008 

4. Strata masy w wyniku ogrzewania  
(w temperaturze 400°C w ciągu  
30 minut), % 

38 ÷ 48 PN-EN ISO 3451-1:2010  

5. Lepkość, mPa·s 6 000 ÷ 10 000 PN-EN ISO 3219:2008 

6. Elastyczność − oceniona przeginaniem 
na wałku, mm  

brak rys przy przegnaniu na 
wałku o średnicy 

≤ 5 
PN-EN ISO 1519:2012 

7. Czas schnięcia powierzchniowego, 
minuty 50 ± 10% PN-EN ISO 9117-3:2010 

8. Przyczepność, MPa: 
• do PVC 
• do wełny mineralnej 

 
≥ 1,0 

zerwanie w wełnie 

PN-EN ISO 4624:2004 
PN-EN 1542:2000 
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Cd. tablicy 9 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

9. Odporność na oddziaływanie czynników 
środowiskowych kategorii X, oceniona: 

• zmianą wyglądu zewnętrznego  
• elastyczności 
• przyczepności  

brak zmian po oddziałaniu 
czynników środowiska kategorii 

X 

ETAG 026-2 
EOTA TR 024 

10. Klasa reakcji na ogień 
E 

PN-EN ISO 11925-2:2004 
PN-EN 13501-1+A1:2010 

3.1.2. Przydatność do stosowania. Okres przydatności do stosowania wyrobu PYRO-

SAFE FLAMMOTECT-A − farba powinien być określony na opakowaniu. Producent gwarantuje, 

że wyrób w tym okresie zachowuje właściwości techniczno-użytkowe, zgodne z wymaganiami 

podanymi w p. 3.1.1. 

3.2. Wyrób PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A − masa szpachlowa 

3.2.1. Właściwości techniczne. Właściwości techniczne wyrobu PYRO-SAFE FLAM-

MOTECT-A − masa szpachlowa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10. 

Tablica 10 

Wymagane właściwości techniczne wyrobu  
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A − masa szpachlowa 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 
1. Wygląd zewnętrzny pasta biała lub szara,  

bez rozwarstwień, śladów 
żelowania, dobrze mieszająca się 

p. 5.6.1 

2. Gęstość, g/cm3 1,34 ÷ 1,48 PN-EN ISO 2811-1:2012 

3. Zawartość substancji nielotnych, % 66 ÷ 86 PN-EN ISO 3251:2008 

4. Strata masy w wyniku ogrzewania  
(w temperaturze 400°C w ciągu  
30 minut), % 

38 ÷ 48 PN-EN ISO 3451-1:2010  

5. Elastyczność − oceniona przeginaniem 
na wałku, mm  

brak rys przy przegnaniu na 
wałku o średnicy  

≤ 5 mm 
PN-EN ISO 1519:2012 

6. Odporność na oddziaływanie czynników 
środowiskowych kategorii X, oceniona: 

• zmianą wyglądu zewnętrznego  
• elastyczności 
• przyczepności  

brak zmian po oddziałaniu 
czynników środowiska kategorii X 

ETAG 026-2 
EOTA TR 024 

7. Klasa reakcji na ogień E PN-EN ISO 11925-2:2004
PN-EN 13501-1+A1:2010 



 AT-15-9367/2014 18/39 
® 

3.2.2. Przydatność do stosowania. Okres przydatności do stosowania wyrobu 

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A − masa szpachlowa powinien być określony na opakowaniu. 

Producent gwarantuje, że wyrób w tym okresie zachowuje właściwości techniczno-użytkowe, 

zgodne z wymaganiami podanymi w p. 3.2.1. 

3.3. Wyrób pęczniejący PYRO–SAFE DG-CR 

 3.3.1. Właściwości techniczne. Właściwości techniczne wyrobu pęczniejącego 

PYRO-SAFE DG-CR powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 11.  

Tablica 11 

Wymagane właściwości techniczne wyrobu pęczniejącego PYRO-SAFE DG-CR 

Poz. Określenie właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

1. Wygląd zewnętrzny wygląd zewnętrzny powinien być 
zgodny z opisem podanym  
w p. 1, wyrób nie powinien 

zawierać obcych wtrąceń i być bez 
uszkodzeń mechanicznych 

p. 5.6.1 

2. Grubość, mm 1,4 ÷ 1,6 
EOTA TR 024 

3. Masa powierzchniowa, kg/m2  1,9 ÷ 2,1 

4. Ubytek masy przy ogrzewaniu  
w temperaturze 550 °C przez 30 minut, % 48,0 ÷ 58,0 PN-EN 3451-1:2010 

5. Względna wysokość spęcznienia 
powłoki w temperaturze 550°C  
w ciągu 30 minut − krotność spęcznienia 
w odniesieniu do grubości powłoki przed 
nagrzewaniem, % 

15,5 ÷ 22,0 
EOTA TR 024 

6. Maksymalne ciśnienie pęcznienia  
(w ciągu 70 s), N/mm2 1,5 ÷ 1,85 

7. Odporność na oddziaływanie czynników 
środowiskowych kategorii X, oceniona 
zmianą wyglądu zewnętrznego  

brak zmian po oddziałaniu 
czynników środowiska kategorii X 

ETAG 026-2 
EOTA TR 024 

8. Klasa reakcji na ogień 
B-s1,d0 PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN ISO 11925-2:2004

3.3.2. Przydatność do stosowania. Okres przydatności do stosowania wyrobu 

pęczniejącego PYRO-SAFE DG-CR powinien być określony na opakowaniach. Producent 

gwarantuje, że wyrób w tym okresie zachowuje właściwości techniczne zgodne z wymaganiami 

podanymi w p. 3.3.1. 

 3.4. Odporność ogniowa przejść instalacyjnych uszczelnionych wyrobami 
systemu PYRO−SAFE Flammotect − Jednowarstwowy 

 Przejście instalacyjne, uszczelnione wyrobami systemu PYRO-SAFE Flammotect − 

Jednowarstwowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, 
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poddane badaniu według p. 5.6.2, powinny spełniać kryteria określone w normie PN-EN 13501-

2+A1:2010 dla klas odporności ogniowej podanej w p. 2.1. 

4.  PAKOWANIE,  PRZECHOWYWANIE  I  TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą, powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach Producenta, zabezpieczających je przed zmianą właściwości techniczno-

użytkowych i zniszczeniem.  

Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 

następujące dane:  

− nazwę wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

− nazwę i adres Producenta,  

− przeznaczenie i warunki przechowywania, 

− numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9367/2014, 

− termin przydatności do stosowania,  

− nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 

− nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

− znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz 

niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dołączania informacji określającej 

zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki na podstawie 

rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierająca 

wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje. 
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4.2. Przechowywanie 

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą powinny być przechowywane w sposób 

zabezpieczający je przed zmianą właściwości techniczno-użytkowych i zniszczeniem, 

określony w instrukcji opracowanej przez Producenta. 

4.3. Transport 

Wyroby objęte niniejszą Aprobatą powinny być przewożone w sposób 

zabezpieczający je przed zmianą właściwości techniczno-użytkowych i zniszczeniem, 

określony w instrukcji transportowania opracowanej przez Producenta. 

5.  OCENA  ZGODNOŚCI 

5.1. Zasady ogólne 

 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) zestaw 

wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu  

i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego 

właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9367/2014 i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny 

zgodności zestawu wyrobów systemu PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy do 

ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-

9367/2014 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 1. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodności, producent może wystawić krajową 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9367/2014, jeżeli akredytowana 

jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności na podstawie: 

a) zadania producenta: 

– zakładowej kontroli produkcji, 
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– uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie pro-

dukcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym programem 

badań, obejmującym badania określone w p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

– wstępnego badania typu, 

– wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 

– ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.  

 5.2. Wstępne badanie typu 

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości 

techniczno – użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu. 

Wstępne badanie typu obejmuje: 

• w przypadku wyrobu PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A w postaci farby i masy 

szpachlowej: 

a) stratę masy w wyniku ogrzewania, 

b) elastyczność, 

c) czas schnięcia powierzchniowego, 

d) przyczepność do PVC i wełny mineralnej (tylko wyrobu PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A w postaci farby), 

e) odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych kategorii X, 

f) klasę reakcji na ogień, 

• w przypadku wyrobu PYRO–SAFE DG-CR:  

a) stratę masy w wyniku ogrzewania, 

b) względną wysokość spęcznienia, 

c) ciśnienie pęcznienia, 

d) odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych kategorii X, 

e) klasę reakcji na ogień, 

• w przypadku przejść instalacyjnych − klasę odporności ogniowej przejścia instalacyjnego 

uszczelnionego wyrobami systemu PYRO−SAFE Flammotect − Jednowarstwowy.  

Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości 

techniczno-użytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności. 

5.3. Zakładowa kontrola produkcji 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 
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2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów  

(p. 5.4.2), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz 

według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, 

dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów  

o wymaganych właściwościach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że zestaw wyrobów jest zgodny z Aprobatą 

Techniczną ITB AT-15-9367/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie 

rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny 

zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne 

muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia. 

5.4. Badania gotowych wyrobów.  

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje: 

a) badania bieżące, 

b) badania uzupełniające. 

 5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

• w przypadku wyrobu PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A w postaci farby i masy 

szpachlowej: 

a) wyglądu zewnętrznego, 

b) gęstości, 

c) zawartość suchej substancji, 

• w przypadku wyrobu PYRO-SAFE DG-CR: 

a) wyglądu zewnętrznego, 

b) wymiarów, 

c) masy powierzchniowej. 

5.4.3. Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie: 

• w przypadku wyrobu PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A w postaci farby i masy 

szpachlowej: 

a) ubytku masy przy ogrzewaniu, 

b) elastyczności, 

• w przypadku wyrobu PYRO-SAFE DG-CR: 

a) ubytku masy przy ogrzewaniu, 

b) względnej wysokości spęcznienia, 

c) ciśnienia pęcznienia. 
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5.5. Częstotliwość badań  

 Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale 

nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona  

w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 

Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata. 

 5.6. Metody badań 

 Badania należy wykonać według metodyki podanej w tablicach 9, 10 i 11, kol. 4 oraz 

według p. 5.6.1 i 5.6.2. 

5.6.1. Badanie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny należy ocenić wizualnie  

w świetle dziennym. 

 5.6.2. Badanie odporności ogniowej przejść instalacyjnych uszczelnionych 
wyrobami systemu PYRO−SAFE Flammotect − Jednowarstwowy. Odporność ogniową 

przejść instalacyjnych uszczelnionych wyrobami systemu PYRO−SAFE Flammotect − 

Jednowarstwowy bada się według normy PN-EN 1366-3:2010. 

5.7. Pobieranie próbek do badań 

 Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.  

5.8. Ocena wyników badań 

 Wyprodukowane wyroby i skompletowany zestaw wyrobów należy uznać za zgodne 

z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są 

pozytywne.  

6.  USTALENIA  FORMALNO  –  PRAWNE 

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9367/2014 jest dokumentem stwierdzającym 

przydatność zestawu wyrobów systemu PYRO-SAFE Flammotect − Jednowarstwowy do 

ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych do stosowania w budownictwie w zakresie 

wynikającym z postanowień Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) zestaw 

wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu  

i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego 
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właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9367/2014 i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów  

o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – 

Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi 

zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB. 

 6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 

 6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za 

właściwą jakość wyrobów objętych Aprobatą oraz wykonawców przejść instalacyjnych od 

odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie i prawidłowe wykonanie prac. 

 6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych  

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów systemu 

PYRO−SAFE Flammotect − Jednowarstwowy do ogniochronnego uszczelniania przejść 

instalacyjnych należy zamieszczać informację o udzielonej temu zestawowi Aprobacie 

Technicznej ITB AT-15-9367/2014.  

7.  TERMIN  WAŻNOŚCI 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-9367/2014 jest ważna do 19 września 2019 r. 

 Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli 

jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki 

Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu 

ważności tego dokumentu.  

K O N I E C  
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INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy i dokumenty związane  

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 1057+A1:2010 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody 

i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków. Nieplasty-

fikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu 

PN-EN 1366-3:2010 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: 

Uszczelnienia przejść instalacyjnych 

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

o ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości 

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie 

PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz budynków. Chlorowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania dla rur, kształtek 

i systemu 

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na 

jednostkę długości 

PN-EN 12735-1:2010 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu 

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. 

Część 1: Rury do instalacji rurowych 
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PN-EN 13162:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 

na ogień 

PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań 

odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 15493:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 
PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1: Metoda 

piknometryczna 

PN-EN ISO 3219:2008 Tworzywa sztuczne. Polimery/żywice w stanie ciekłym lub 

jako emulsje albo dyspersje. Oznaczanie lepkości za pomocą 

wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania 

PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości 

substancji nielotnych 

PN-EN ISO 3451-1:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiołu. Część 1: Metody 

ogólne 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-EN ISO 9117-3:2010 Farby i lakiery. Badania schnięcia. Część 3: Badanie schnięcia 

powierzchniowego z zastosowaniem kuleczek szklanych  

PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddawanych 

bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy 

działaniu pojedynczego płomienia 

PN-EN 14313+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych. Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: 

Wymagania ogólne 
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EOTA TR 024 Characterisation, Aspects of Durablity and Factory Production 

Control for Reactive Materials, Componentes and Products 

ETAG 026-2 Fire Stopping and Fire Sealing Products. Pat 2. Panetration 

Seals 

ETA-11/0454 European Technical Approval. Pipe penetration seal “System 

Armaflex Protect”.  

Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny  

1) 1913.2/13/Z00NP. Classification of fire resistance in accordance with EN 13501-

2+A1:2009. Mixed penetration seal systems of PYRO-SAFE Flammotect – Single layer 

system in wall and floor. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, 

Warszawa, 2014.03.03 

2) Test Report No LPP01.2-1516/13/Z00NP. Large mixed penetration seals of PYRO-SAFE 

Flammotect – Single layer systems flexible wall construction. Instytut Techniki Budowlanej, 

Zakład Badań Ogniowych, Warszawa, 2013.09.24 

3) Test Report No LPP01.2-1913/13/Z00NP. Large mixed penetration seals of PYRO-SAFE 

Flammotect – Single layer system in floor. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań 

Ogniowych, Warszawa, 2013.09.24 

4) K-3676/127/10-e-MPA BS. Classification of Reaction to Fire in Accordance with Din EN 

13501-1:2010. Ablative product PYRO-SAFE Flammotect A. Materialprüfanstalt für das 

Bauwesen. Institut Für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz. Braunschweig, 2010.06.22 

5) K-3212/152/08-1-MPA BS. Classification of Reaction to Fire in Accordance with Din EN 

13501-1:2010. Fire protection intumescent coating PYRO-SAFE DG-CR. Materialprüf-

anstalt für das Bauwesen. Institut Für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz. 

Braunschweig, 2008.11.04 

6) Prüfbericht No (3335/557/14)−1/2014–Br/Mü von 12.02.2014. Prüfung der Baustoff-

eigenschaften der Ablationsbeschichtung PYRO-SAFE Flammotect A Farbe. Material-

prüfanstalt für das Bauwesen. Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz. 

Braunschweig, 2014.02.12  

7) Prüfbericht No (3335/557/14)−2/2014–Br/Mü von 12.02.2014. Prüfung der Baustoff-

eigenschaften der Ablationsbeschichtung PYRO-SAFE Flammotect A Spachtel. 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen. Institut für Baustoffe, Massivbau Und Brandschutz. 

Braunschweig, 2014.02.12  

8) Prüfbericht No (3335/557/14)−3/2014–Br/Mü von 12.02.2014. Prüfung der Baustoff-

eigenschaften der Dämmschichtbildender Baustoff PYRO–SAFE DG-CR. Materialprüf-
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anstalt für das Bauwesen. Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz. 

Braunschweig, 2014.02.12  

9) Raport z Badań Nr LM00-02058/13/Z00NM. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład 

Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych. Warszawa,2013.11.22  

10) Praca Nr 2782/11/Z00NM i Raport z badań LM02-2782/11/Z00NM. Badania laboratoryjne 

farb PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A dla celów aprobacyjnych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Zaklad Materiałów Budowlanych, Laboratorium Materiałów Budowlanych. 

Warszawa, 2012.01.19 

11) EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY 0761-CPD-0213. ETA-11/0454. Pipe penetration 

“System Armaflex Protect”. ÖSRERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK, Wiedeń 

12) EC Declaration of Conformity No 4980.1. ETA-11/0454. Pipe penetration “System Armaflex 

Protect”. Armacell, 2012.07.18 
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Rys. 1. Przekrój przejścia instalacyjnego, mieszanego, uszczelnianego zestawem wyrobów 
systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy − wymagane odległości 
pomiędzy instalacjami oraz instalacjami i ściankami otworu  

1 − kable i konstrukcje nośne kabli zabezpieczone farbą PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A;   
2 − kable i konstrukcje nośne kabli zabezpieczone wyrobem PYRO-SAFE DG-CR;  3 − rury 
metalowe zabezpieczone matami z wełny mineralnej;  4 − rury metalowe zabezpieczone izolacją 
Armaflex Protect;  5 − rury z tworzywa sztucznego zabezpieczone wyrobem PYRO-SAFE DG-
CR;  6 − rurki dla kabli światło-wodowych „speed pipe” zabezpieczone wyrobem PYRO-SAFE 
DG-CR;  7 − instalacja „Klimasplit” typu „Tubolit®” zabezpieczona wyrobem PYRO-SAFE DG-
CR;  8 − instalacja solarna "NanoSUN²" zabezpieczona wyrobem PYRO-SAFE DG-CR 
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Ledenda: 
 
a1 ≥ 70 mm 

≥ 50 mm 
kable zabezpieczone powłoką PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
kable zabezpieczone wyrobem PYRO-SAFE DG-CR 
(odległość pomiędzy kablami lub trasami kablowymi a rurami metalowymi)  

a2 ≥ 50 mm (odległość pomiędzy kablami lub trasami kablowymi a rurami z tworzywa) 

a3 ≥ 0 mm 
≥ 25 mm 

w przejściach przez ścianę 
w przejściach przez strop 
(odległość pomiędzy rurami metalowymi a rurami z tworzywa) 

a4 ≥ 25 mm (odległość pomiędzy rurami z tworzywa) 

a5 ≥ 0 mm (odległość pomiędzy rurami metalowymi) 

a6 ≥ 0 mm (odległość pomiędzy kablami lub trasami kablowymi) 

b1 ≥ 20 mm 
≥ 0 mm 

kable zabezpieczone PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
kable zabezpieczone wyrobem PYRO-SAFE DG-CR 
(odległość pomiędzy kablami a górną ścianką przejścia)  

b2 ≥ 0 mm (odległość pomiędzy trasą kablową a boczną ścianką przejścia) 

b3 ≥ 0 mm (odległość pomiędzy trasą kablową a dolną ścianką przejścia) 

b4 ≥ 0 mm (odległość pomiędzy rurami metalowymi a ścianką przejścia) 

b5 ≥ 0 mm (odległość pomiędzy rurami z tworzywa a ścianką przejścia) 

c1 ≥ 25 mm 
≥ 10 mm 

w przejściach przez ścianę 
w przejściach przez strop 
(odległość pomiędzy kablami a instalacją solarną "NanoSUN²" 

c2 ≥ 25 mm 
≥ 50 mm 

w przejściach przez ścianę 
w przejściach przez strop 
(odległość pomiędzy kablami a instalacją „Klimasplit” typu „Tubolit®” 

c3 ≥ 25 mm 
≥ 20 mm 

w przejściach przez ścianę 
w przejściach przez strop 
(odległość pomiędzy kablami a rurkami dla światłowodów „speed pipe”) 

c4 ≥ 50 mm 
≥ 0 mm 

w przejściach przez ścianę 
w przejściach przez strop 
(odległość pomiędzy rurkami dla światłowodów „speed pipe”) 
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Rys. 2. Przejście kablowe uszczelnione wyrobami zestawu systemu PYRO-SAFE 
Flammotect – Jednowarstwowy – wariant I  

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − kable i konstrukcje nośne kabli;   
3 – powłoka z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A o grubości, po wyschnięciu, co najmniej: 

− 0,75 mm, na długości ≥ 100 mm w przypadku kabli o średnicy zewnętrznej Ø ≤ 21 mm  
i wiązek kablowych o średnicy Ø ≤ 100 mm z kablami o średnicy Ø ≤ 21 mm,  

− 1,0 mm, na długości ≥ 150 mm w przypadku kabli o średnicy zewnętrznej Ø > 21;  
4 − płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości ≥ 150 kg/m3, o grubości  
60 mm, pokryta, z obu stron, powłoką z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A o grubości (po 
wyschnięciu) ≥ 0,75 mm;  5 − uszczelnienie z luźnej, niepalnej wełny mineralnej klasy A1 
reakcji na ogień oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A;  6 − pierwsza 
podpora konstrukcji nośnej kabli 
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Rys. 3. Przejście kablowe uszczelnione wyrobami zestawu systemu PYRO−SAFE 
Flammotect – Jednowarstwowy – wariant II  

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − kable i konstrukcje nośne kabli;   
3 – zabezpieczenie z wyrobu PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm, po obu stronach 
przejścia, na długości co najmniej 125 mm od przejścia, z zakładką 45 ÷ 60 mm;   
4 − płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości ≥ 150 kg/m3, o grubości  
60 mm, pokryta, z obu stron przejścia, powłoką z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A,  
o grubości (po wyschnięciu) ≥ 0,75 mm;  5 − uszczelnienie z luźnej, niepalnej wełny mineralnej 
klasy A1 reakcji na ogień oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A;  6 – stalowy 
drut ocynkowany lub stalowe opaski, usytuowane w środku szerokości owinięcia, 
zabezpieczające wyrób PYRO-SAFE DG-CR przed rozwinięciem;  7 – pierwsza podpora 
konstrukcji nośnej kabli 
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Rys. 4. Przejście rur z tworzywa sztucznego uszczelnione wyrobami zestawu systemu 

PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy  
 

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − rura z tworzywa sztucznego;   
3 – zabezpieczenie z wyrobu PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm, na grubości przejścia 
oraz po obu stronach przejścia na długości co najmniej 45 mm, z zakładką 45 ÷ 60 mm;   
4 − stalowy drut ocynkowany lub stalowe opaski, zabezpieczające wyrób PYRO-SAFE DG-CR 
przed rozwinięciem;  5 − płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości  
≥ 150 kg/m3, o grubości 60 mm, pokryta, z obu stron przejścia, powłoką z farby PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A, o grubości (po wyschnięciu) ≥ 0,75 mm; 6  − uszczelnienie z luźnej, niepalnej 
wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE FLAM-
MOTECT-A 
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Rys. 5. Przejście rur metalowych uszczelnione wyrobami zestawu systemu PYRO-SAFE 

Flammotect – Jednowarstwowy, zastosowaniem maty z wełny mineralnej 

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − rura metalowa (stalowa, ze stali 
nierdzewnej, żeliwna, miedziana) wg tablicy 4;  3 – zasadnicze zabezpieczenie rury z maty 
wełny mineralnej o gęstości 40 ÷ 50 kg/m3, klasy co najmniej A2L-s1, d0 reakcji na ogień, na 
grubości przejścia oraz po obu stronach przejścia wg tablicy 4;  4 − dodatkowe zabez-
pieczenie z maty jw., po obu stronach przejścia, wg tablicy 4;  5 − stalowy drut ocynkowany lub 
stalowe opaskami - 6 opasek / owinięć na metr bieżący zabezpieczenia, uniemożliwiające 
rozwiniecie maty;  6 – płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości  
≥ 150 kg/m3, o grubości 60 mm, pokryta, z obu stron, powłoką z farby PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A, o grubości (po wyschnięciu) ≥ 0,75 mm;  7 – uszczelnienie z luźnej, 
niepalnej wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A 
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Rys. 6. Przejście rur metalowych uszczelnione wyrobami zestawu systemu PYRO-SAFE 

Flammotect – Jednowarstwowy, zastosowaniem wyrobów Armaflex Protect 

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna lub strop;  2 − rura metalowa (stalowa, ze stali 
nierdzewnej, żeliwna, miedziana) wg tablicy 5;  3 – zabezpieczenie z otuliny lub maty Armaflex 
Protect wg p. 1, na grubości przejścia oraz po obu jego stronach, wg tablicy 5;  4 − stalowy 
drut ocynkowany lub stalowe opaskami - 6 opasek / owinięć na metr bieżący zabezpieczenia, 
stabilizujące otulinę lub matę przed rozwinięciem lub zsunięciem;  5 – płyta z wełny mineralnej 
klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości ≥ 150 kg/m3, o grubości 60 mm, pokryta, z obu stron 
przejścia, powłoką z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A o grubości (po wyschnięciu)  
≥ 0,75 mm;  6 – uszczelnienie z luźnej, niepalnej wełny mineralnej oraz masy szpachlowej 
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
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Rys. 7. Przejście instalacji klimatyzacji „Klimasplit” uszczelnione wyrobami zestawu systemu 

PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy 

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − instalacja klimatyzacji „Klimasplit” typu 
„Tubolit”: 2a − rurki miedziane, 2b − rurka z materiału PCV-U, 2c – kable, wg p. 2.2.5;   
3 – zabezpieczenie z wyrobu PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm (dwukrotne owinięcie 
instalacji) na grubości przejścia oraz po obu stronach przejścia, na długości co najmniej  
250 mm (2 x 125 mm, licząc od środka przejścia), z zakładką 45 ÷ 60 mm;  4 − stalowy drut 
ocynkowany lub stalowe opaski, zabezpieczające wyrób PYRO-SAFE DG-CR przed 
rozwinięciem;  5 – płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości ≥ 150 kg/m3,  
o grubości 60 mm, pokryta z obu stron powłoką z farby PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A  
o grubości (po wyschnięciu) ≥ 0,75 mm;  6 – uszczelnienie z luźnej, niepalnej wełny mineralnej 
oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
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Rys. 8. Przejście rurek z PE-HD dla kabli światłowodowych „speed pipe” uszczelnione 
wyrobami zestawu systemu PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy 

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − rurki z PE-HD dla kabli światłowodowych 
„speed pipe” wg p. 2.2.6;  3 – zabezpieczenie z wyrobu PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm, 
na grubości przejścia oraz po obu stronach przejścia, na długości co najmniej 150 mm,  
z zakładką 45 ÷ 60 mm;  4 − stalowy drut ocynkowany lub stalowe opaski, zabezpieczające 
wyrób PYRO-SAFE DG-CR przed rozwinięciem;  5 – płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji 
na ogień, o gęstości ≥ 150 kg/m3, o grubości 60 mm, pokryta, z obu stron, powłoką z farby 
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A o grubości (po wyschnięciu) ≥ 0,75 mm;  6 – uszczelnienie z 
luźnej, niepalnej wełny mineralnej oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
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Rys. 9. Przejście instalacji solarnej "NanoSUN²" uszczelnione wyrobami zestawu systemu 

PYRO-SAFE Flammotect – Jednowarstwowy 

1 − lekka ściana działowa, ściana masywna, strop;  2 − instalacja solarna "NanoSUN²" wg  
p. 2.2.7;  3 –– zabezpieczenie z wyrobu PYRO-SAFE DG-CR o grubości 1,5 mm, po obu 
stronach przejścia, na długości co najmniej 125 mm od przejścia, z zakładką 45 ÷ 60 mm;   
4 −  stalowy drut ocynkowany lub stalowe opaski, zabezpieczające wyrób PYRO-SAFE DG-CR 
przed rozwinięciem;  5 – płyta z wełny mineralnej klasy A1 reakcji na ogień, o gęstości  
≥ 150 kg/m3, o grubości 60 mm, pokryta, z obu stron przejścia, powłoką z farby PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A o grubości (po wyschnięciu) ≥ 0,75 mm;  6 – uszczelnienie z luźnej, niepalnej 
wełny mineralnej oraz masy szpachlowej PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
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