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Požární bezpečnost staveb

Již při přípravě projektu je nutno dbát důraz na požární bezpečnost staveb. Čím více má být budova využívána 
lidmi, tím více je nutné aby stavební projekt obsahoval přesná požárně technická řešení. Obecná a zjednodušující 
řešení jsou mnohdy nedostačující a je většinou nutné defi novat řešení kritických míst. Jedním z takovýchto 
kritických míst jsou prostupy instalací (kabely, potrubí,..) jsou to otvory v požárně dělicích konstrukcích stropů 
a stěn, které vymezují hranice jednotlivých samostatných požárních úseků v budově.

Všeobecné technické informace

Norma ČSN EN 1366-3 (Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3:Těsnění prostupů)  stanovuje 
metodu jak zkoušet požární odolnosti pro hodnocení příspěvku systému těsnění prostupů k požární odolnosti 
dělicích konstrukcí, v nichž prochází provozní instalace. Především však jednoznačně defi nuje základní termíny 
a defi nice. Prostup samotný defi nuje jako: „otvor v dělicím prvku pro průchod jedné nebo více provozních 
instalací“. Instalace je defi nována jako : „systém jako je kabel, instalační trubka, potrubí (s izolací či bez ní), 
nebo přípojnice“. Samotné těsnění prostupů je defi nováno jako : „systém, používaný pro zachování požární 
odolnosti dělicího prvku v místě průchodu provozních instalací tímto dělicím prvkem“.  

Proč dáváme důraz na těsnění prostupů

Význam těsnění prostupů instalací v požárně dělicích konstrukcích bývá v mnoha případech podceňován. Jak 
ukazují mnohaleté zkušenosti hasičských záchranných sborů a pojišťovacích společností jsou to z hlediska 
požární ochrany jedny z nejslabších míst. Jejich porušením dochází k šíření požáru do okolních samostatných 
požárních úseků a k narušení stability požárně dělicích konstrukcí.

Všichni bychom si měli být vědomi, že členění budovy do samostatných požárních úseků je základem požární 
bezpečnosti staveb. Hranice takového úseku je defi nována horizontálně stropy a vertikálně stěnami. Otvory 
v těchto dělicích konstrukcích nejsou jen okna a dveře, ale i prostupy a stavební spáry. Škody způsobené 
požárem by mnohdy nebyly tak vysoké, kdyby bylo těsnění prostupů správně defi nováno, navrženo a 
především odborně realizováno.

Intumex® - Všeobecné technické informace
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Intumex® - Všeobecné technické informace

Hlavním cílem samostatného požárního úseku bylo, je a bude zamezit šíření požáru a jeho zplodin uvnitř budovy 
– tedy mezi jednotlivými samostatnými požárními úseky. V této souvislosti je velice důležité vzájemné ovlivnění 
jednotlivých stavebních prvků při termodynamickém či statickém zatížení. Stykové dilatující i nedilatující spáry 
podhledů, střech, instalačních a šachtových stěn, styků s fasádními prvky a podobně. Základní předpoklad 
správné funkce je možno defi novat celistvost a izolaci. Tato kriteria musí být vždy u všech prvků odzkoušena 
klasifi kována a to v zásadě podle dvou parametrů: 

Parametr celistvosti je možno defi novat jako schopnost prvku odolávat působení požáru pouze z jedné strany, 
bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů a nebo horkých plynů. Tedy 
jednoduše na neexponované straně  se nesmí objevit trhliny a souvislé hoření. 

Parametr izolace je možno defi novat jako schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru 
pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významného přestupu tepla z exponované strany na 
neexponovanou stranu. Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná strana, ani jakýkoliv 
materiál v její blízkosti. Prvek má rovněž vytvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v její blízkosti. 
Tedy opět jednoduše vzrůst teploty na neexponované straně nesmí být kdekoli vyšší něž 180°C respektive 
jeho průměrná hodnota vyšší než 140°C.

Vzájemné ovlivnění jednotlivých prvků (stěn, stropů, podhledů, uzávěrů, těsnění prostupů a těsnění spár) bývá 
vždy tak vysoké, že z našeho pohledu je defi novaná požární odolnost celého samostatného požárního úseku 
vždy podle prvku s nejnižšími parametry. Znova je nutno brát na zřetel možnost vzájemného negativního 
ovlivnění použitých prvků. 
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Různé typy těsnění prostupů

Bude vždy existovat velké množství prostupů z hlediska jejich orientace (strop, stěna) a velikosti. Existuje i 
velké množství typů jednotlivých instalací. Jsou to například kabely různého typu a průměru, či potrubí všech 
možných průměrů a průřezů vyrobené z hořlavých i nehořlavých materiálů, opatřené izolací či bez izolace. 
Prostupy se mohou vyskytovat v nosných prvcích nebo mohou dokonce mít i doplňující požadavky na pochozí 
či pojezdové zatížení. Prvky těsnění můžou být aplikovány v různém prostředí s rozdílnými teplotami, relativní 
vlhkostí, agresivního chemického zatížení a pod.  

Smyslem návrhu a realizace optimálního řešení těsnění prostupu je vždy jeho funkčnost. Při jeho návrhu a 
instalaci musí být vždy zohledněny všechny skutečností, které by mohly jeho správnou funkci ovlivnit.

Těsnění hořlavých instalací

Kabely a kabelové svazky a plastové potrubí, izolace trubního vedení to jsou prvky, které obsahují vysoké 
procento hořlavých látek.  Vzhledem k tomu, že tyto instalační rozvody zákonitě budou vždy procházet přes 
samostatné úseky je zřejmá nutnost provedení těsnění jejich prostupů.  U samostatných prostupů jednotlivých 
malých kabelů je toto riziko přenosu poměrně nízké, naproti tomu u kabelových svazků a to jak silových tak 
i telekomunikačních relativně vysoké. U těsnění kabelů je nutné brát na zřetel nevytvoření tepelného mostu 
– dodržení tepelně izolačních vlastností kabelů, jejich kvalitní elektrické funkce za běžného provozu.

Plastová potrubí v případě požáru velice rychle odhoří. Takto utvořený prázdný otvor je v případě správně 
aplikované protipožární manžety, nebo jiného vhodného typu těsnění,  vyplněn v reálném čase pevnou krustou 
vypěněného protipožárního těsnění.Toto těsnění je většinou doplněno (prstenec mezi dělicím prvkem a 
potrubím) těsněním proti studeným plynům a kouři. Vzhledem  k rozdílné chemické a fyzikální reakci jednotlivých 
typů plastových potrubí při požáru (PP,PVC,PE) je nutné vždy dodržet předepsanou technologickou kázeň a 
předpisy pro montáž těsnění.
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Těsnění prostupů v prvcích kde je požadována nosnost

Především ve výškových budovách jsou rozvody instalací systémy vertikálních šachet. Pokud nejsou tyto 
šachty samostatným požárním úsekem a to vertikálně přes celý objekt, je nutno těsnit instalace v podlahové 
konstrukci každého podlaží. U velkých budov se jedná o půdorysně rozměrné prostory, většinou se vstupem 
vytvořeným klasickým požárním uzávěrem. V tomto případě bude požadavek na konstrukce těsnění 
prostupů doplněn o schopnost pochozí funkce, či bodového zatížení pro žebřík a podobně. U takovýchto 
těsnění prostupů se bude vždy jednat o kombinaci přesného statického výpočtu (například podlahové a 
stropní konstrukce) v kombinaci se správným typem těsnění. Standardní řešení je použití nosného pletiva 
pod přepážkou nebo rastrové  vyztužení průřezu těsnění. V žádném případě zde nemůže být podceněna 
bezpečnost osob.  

Těsnění prostupů versus  dilatace instalací a požárně dělicích prvků 

Masivní zděná či železobetonová požárně dělící konstrukce stěn a příček bude správně fungovat pouze 
tehdy, bude-li zajištěn její pohyb především při styku se stropní konstrukcí a to takzvanou dilatační spárou. 
I v případě tohoto pohybu požárně dělicí konstrukce musí po celou dobu případného požáru zůstat těsnění 
prostupů a spár neporušeno. V posledních desetiletích se stále více uplatňuje pro požárně dělicí konstrukce 
takzvaný systém suché výstavby. Tyto lehké sendvičové konstrukce  jsou navrženy většinou tak aby v 
i případě požáru membránovým způsoben pohltily dynamické rázy způsobené tepelným namáháním. V 
průběhu požáru dochází k průhybu konstrukce v horizontální i vertikální rovině i v hodnotách kolem 100mm. 
U těchto požárně dělicích konstrukcí je především nutné zajistit kvalitní utěsnění stykových spár u stěny a to 
v obou rovinách, tedy při styku s okolními nosnými konstrukcemi stěn, kde dochází k minimálním pohybům, 
tak i u styku s konstrukcí stropu a podhledu. Schopnost absorpce pohybu těsnění takovýchto spár zabrání 
případným trhlinám a tedy porušení parametru celistvosti požárně dělicí konstrukce. Uvědomíme li si, že 
touto konstrukcí stěny prochází instalace, kterou je nutno utěsnit a že tato instalace bude díky svému 
pevnému uchycení stabilní je velice nutné použít taková řešení těsnění prostupů, která budou schopna 
pohyb požárně dělicí konstrukce kompenzovat. Především u lehkých montovaných příček sendvičového 
typu dochází při porušení celistvosti (trhliny a praskliny) k velice rychlé degradaci vnitřních kovových profi lů 
a k velice rychlé degradaci (celkové zhroucení či prolomení) požárně dělicí konstrukce. 

Je tedy velice důležité, aby pro těsnění prostupů a spár v sendvičových stěnách byly použity jen takové 
systémy, které byly v předepsané konstrukci řádně odzkoušeny. Ne každý systém, byť sebelépe fungující v 
masivní konstrukci nosné stěny dokáže správně fungovat v lehké montované příčce.

Intumex® - Všeobecné technické informace
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ČSN EN13501-2
Pro identifi kaci vyzkoušených systémů je v klasifi kační normě ČSN EN 13501-2 zaveden systém jednotného 
značení.

Tak je možné získat informace nejen o době požární odolnosti (údaj o čase vyjádřený v minutách), ale i o 
dalších předepsaných kritériích.

Níže uvedené tabulky ukazují jednotlivé symboly a jejich vysvětlivky

Vysvětlení symbolů  
Klasifi kace                    

různé aspekty plněných kritérií

R nosnost - mezní deformace
- mezní rychlost deformace

E celistvost
- vznícení bavlněného polštářku
- trhliny a otvory
- existence souvislého hoření

I izolace
- vzrůst maximální teploty v jakémkoliv místě  omezená na 

180 °C nad počáteční průměrnou teplotu. 
- Průměrná  teplota se nehodnotí.

W radiace - Klasifi kace radiace je dána  dobou, po níž hodnota radiace, 
měřená podle specifi kace  normy, nepřestoupí 15 kW/m2.

M mechanická odolnost

- schopnost prvku odolat rázu, v případě konstrukčního 
porušení jiného dílu při požáru který způsobí náraz 
na posuzovaný prvek. Prvek se vystaví rázu předem 
stanovené síly krátce po skončení požadované klasifi kační 
doby R, E anebo I.

C schopnost samozavírání - samozavírání v případě požáru

S kouřotěsnost (nepropustnost kouře) - mezní intenzita pronikání plynů

G odolnost vůči požáru sazí - schopnost prvku(-ů) odolávat hoření sazí

K účinnost požárních ochran - požární ochranná schopnost obkladů po stanovenou dobu

Defi nované třídy požární odolnosti

10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360

Doplňující vysvětlení - Stavební spára

H,V,T orientace vzorku

X bez pohybu

M00 schopnost pohybu  (v %)

M,F,B typ spojů

W00 to 99 rozsah šířky spáry (v mm)

Doplňující vysvětlení potrubí - sestavy konců 

U/U neuzavřené/neuzavřené

C/U uzavřené/ neuzavřené

U/C neuzavřené /uzavřené

C/C uzavřené/ uzavřené

Intumex® - Klasifi kace
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Klasifi kace - kabely
(ČSN EN 13501-2 a ČSN EN 1366-3)

E celistvost

I izolace

čas 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E x x x x x x x x x
EI x x x x x x x x x x

Příklad : EI 120
časpožární odolnost    

Klasifi kace spáry
(ČSN EN13501-2 a ČSN EN1366-4)

E celistvost

I izolace

H,V,T

orientace vzorku 
H = vodorovná podpěrná konstrukce, 
V = svislá podpěrná konstrukce – svislá spára, 
T = svislá podpěrná konstrukce – vodorovná spára,

X bez pohybu

M00 schopnost pohybu (v %)

M,F,B

Typ spojů
M = průmyslně vyráběný 
F = tvořený na místě 
B = oba případy

W00 to 99 rozsah šířky spáry (v mm)

Čas 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E x x x x x x x x x
EI x x x x x x x x x x

Příklad : EI 120-H-M20-F-W10 to 50

Čas

Pohyb 20% 

šířka spáry 10 až 50mm
tvořený na místě Strop

požární odolnost

Intumex® - Klasifi kace
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Klasifi kace trubky
(EN 13501-2 a EN 1366-3)

E celistvost

I izolace

čas 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E x x x x x x x x x
EI x x x x x x x x x x

Rozmístění potrubních uzávěrů
Kontrolní 
podmínka

rozmístění trub. uzávěrů druh potrubí

uvnitř pece vně pece

U/U otevřené otevřené odpadní potrubí odvětrané

C/U zavřené otevřené odpadní potrubí neodvětrané

U/C otevřené zavřené dešťové svody

Příklad : EI 120 U/U

čas
požární odolnost      chlazená odpadní roura

Intumex® - Klasifi kace
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S technickými dotazy nebo konzultacemi při přípravě specifikací systémových variant se můžete 
obracet na naší technickou kancelář. Pro urychlení nám na uvedené kontakty zašlete vyplněný 
dotazník, který Vám pomůžeme obratem zpracovat.  

Společnost

Projekt

Kontakt

Tel. číslo / Email

Datum

Požadovaná požární odolnost
Celistvost (E)                      doba Izolace (I)                  doba Zkušební norma

Další schválení nebo požadavky

Požárně dělicí konstrukce 
 Podlaha  Stěna Tloušťka stěny (mm)
 Beton (650kg/ml)  Cihla  Provzdušněný beton
 Montovaná příčka  Šachtová stěna  Jiná – specifi kace:

Popis prostupujících instalací
Velikost prostupu (V/Š) mm
 Prostup kabelů  Prostup potrubí  Spára  
 Kabelové kanály  Jiné – specifi kace: 
Prostupující instalace (rozměry a počet)

Spára šíře + délka (mm)
Požadovaná dilatace
na prostupující instalace
na spáry 

 Ano - specifi kace: ……………… %;
 Ano - specifi kace: ……………… %;

 Ne
 Ne

Požadavky na mechanické zatížení  Ano - specifi kace: …………………  Ne
Typ prostředí Teplota ……………………°C

Vlhkost ………….......…… % rel. h.
Jiné – specifi kace:

Náčrt prostupu a instalace
(další detailní informace,dokumentace/snímky)

Další informace
Preferovaný produkt
Požadovaná dodací lhůta
Odhadovaná kvantita
Odhadovaná cena objednávky

Kontakt:
Intumex s.r.o., U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 106 227, Fax: +420 224 106 228
E-mail: intumex@intumex.cz, www.intumex.cz 

Intumex® - Specifi kace a instalace
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Intumex® - systémy pro vnitřní použití

Protipožární sáček
pro kabely a plastové potrubí

Intumex PS

Protipožární laminát
pro dveře, vrata, bezpečnostní příčky a 
požární klapky

Intumex L/LX

Protipožární tmely 
pro kabely a spáry,
hořlavé izolace

Intumex AN

Protipožární cihly / zátka
pro kombinované prostupy, kabely, 
plastové a kovové potrubí

Intumex FB / FP

Protipožární malta
pro kabely

Intumex V/MG

Protipožární manžety
pro plastové potrubí

Intumex RS 10
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Intumex® - systémy pro vnitřní použití

Intumex AN Intumex MG Intumex AS

protipožární nátěry
pro kabely, kabelové svazky a rozvody VZT

Intumex AS

Intumex CSP

Intumex CSP

Protipožární zátka
pro kabely, plastové a kovové potrubí

Intumex FP
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Intumex® - přehled produktových aplikací

Plastové potrubí - přehled 

Oblast použití Deklarované požární 
odolnosti
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PVC, PP, PE-Potrubí 
do průměru 50mm

Intumex® MG tmel             zpěňuje pod 
tlakem, dobře 
přilnavý, 
přetíratelný

28

PVC, PP, PE-Potrubí 
do průměru 80mm

Intumex® FP zátka           rychlá neprašná 
montáž a 
demontáž, 
snadné doplnění 
instalací

48

PVC, PP, PE-Potrubí 
do průměru 140mm 

Intumex® FB cihla            rychlá neprašná 
montáž a 
demontáž, 
snadné doplnění 
instalací

45

PVC, PP, PE-Potrubí 
do průměru 160mm

Intumex® 
RS 10/30

protipožární 
manžeta

             prázdný prostor 
mezi manžetou 
a stěnou potrubí 
není rozhodující

34

PVC, PP, PE-Potrubí 
do průměru 315mm

Intumex® 
RS 10/60

protipožární 
manžeta

              možné utěsnění 
potrubí od 
průměru 30mm do 
315mm

34

* interiér: krytá plocha s teplotou + 5°C do 40°C a maximální vzdušnou vlhkostí 80%.
Výše uvedené údaje jsou přehledem našich testů dle ČSN EN. Bližší údaje viz databáze nebo kontaktujte naší 
technickou kancelář.
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Intumex® - přehled produktových aplikací

Kovové potrubí - přehled

Oblast použití Deklarované požární 
odolnosti

Použití systému Strana
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Kovové potrubí bez 
izolace

Intumex® CSP nátěr           zpěňující nátěr, 
případné drobné 
praskliny nemají 
vliv na požární 
odolnost

17

Kovové potrubí s izolací 
z minerální vlny

Intumex® CSP nátěr          

Rozvody VZT Intumex® CSP nátěr             

Kovové potrubí s izolací 
z minerální vlny

Intumex® AS nátěr              endotermní 
nezpěňující 
nátěr dokonale 
fl exibilní, vysoce 
přilnavý

21

Rozvody VZT Intumex® AS nátěr          

Kovové potrubí s izolací 
z minerální vlny

Intumex® AN tmel         dobře přilnavý, 
přetíratelný, 
pružný

25

Kovové potrubí s 
hořlavou izolací 

Intumex® MG tmel            zpěňuje pod 
tlakem, dobře 
přilnavý, 
přetíratelný

28

Měděné potrubí s 
hořlavou izolací 

Intumex® MG tmel          

Kovové potrubí s izolací 
z minerální vlny

Intumex® SN silikon           dokonale 
fl exibilní, vysoce 
přilnavý, odolný 
proti ropným 
produktům a vodě

31

(pokračování na další straně)

* interiér: krytá plocha s teplotou + 5°C do 40°C a maximální vzdušnou vlhkostí 80%.
Výše uvedené údaje jsou přehledem našich testů dle ČSN EN. Bližší údaje viz databáze nebo kontaktujte naší 
technickou kancelář.
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Intumex® - přehled produktových aplikací

Kovové potrubí – přehled (pokračování z předchozí stránky)

Oblast použití Deklarované požární 
odolnosti

Použití systému Strana
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Potrubí ALU-Spiro do 
průměru 140mm

Intumex® 
RS 10/60

protipožární 
manžeta

          speciální aplikace 34

Kovové potrubí s 
hořlavou izolací

Intumex® FB cihla            rychlá neprašná 
montáž a 
demontáž, 
snadné doplnění 
instalace

45

Měděné potrubí s 
hořlavou izolací

Intumex® FB cihla         

Kovové potrubí s izolací 
z minerální vlny

Intumex® FP zátka           rychlá neprašná 
montáž a 
demontáž, 
snadné doplnění 
instalací

48

Kovové potrubí s 
hořlavou izolací

Intumex® FP zátka          

* interiér: krytá plocha s teplotou + 5°C do 40°C a maximální vzdušnou vlhkostí 80%.
Výše uvedené údaje jsou přehledem našich testů dle ČSN EN. Bližší údaje viz databáze nebo kontaktujte naší 
technickou kancelář.
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Intumex® - přehled produktových aplikací

Kabelové prostupy - přehled

Oblast použití Deklarované požární 
odolnosti

Použití systému Strana
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Jednotlivé kabely
a kabelové svazky

Intumex® CSP nátěr              zpěňující nátěr, 
případné drobné 
praskliny nemají 
vliv na požární 
odolnost

17

Intumex® AS nátěr              endotermní 
nezpěňující 
nátěr dokonale 
fl exibilní, vysoce 
přilnavý

21

Intumex® AN tmel            dobře přilnavý, 
přetíratelný, 
pružný

25

Intumex® MG tmel             zpěňuje pod 
tlakem, dobře 
přilnavý, 
přetíratelný

28

Intumex® FB cihla           rychlá neprašná 
montáž

45

Intumex® FP zátka           rychlá neprašná 
montáž

48

Intumex® PS sáček             rychlá neprašná 
montáž a 
demontáž, 
snadné doplnění 
instalací

57

Intumex® V/
(MG)

malta              vynikající tepelná 
izolace, malé 
smrštění při 
vysychání

60

* interiér: krytá plocha s teplotou + 5°C do 40°C a maximální vzdušnou vlhkostí 80%.
Výše uvedené údaje jsou přehledem našich testů dle ČSN EN. Bližší údaje viz databáze nebo kontaktujte naší 
technickou kancelář.
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Spáry - přehled

Oblast použití Deklarované požární 
odolnosti

Použití systému Strana
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Spáry s dilatací Intumex® AS nátěr              žáruvzdorný 
nezpěňující 
nátěr dokonale 
fl exibilní, vysoce 
přilnavý

21

Intumex® SN silikon              dokonale 
fl exibilní, vysoce 
přilnavý, odolný 
proti ropným 
produktům a vodě

31

Spáry bez dilatace Intumex® CSP nátěr            zpěňující nátěr, 
případné drobné 
praskliny nemají 
vliv na požární 
odolnost

17

Intumex® AN tmel           dobře přilnavý, 
přetíratelný, 
pružný

25

Intumex® MG tmel           zpěňuje pod 
tlakem, dobře 
přilnavý, 
přetíratelný

28

Intumex® FB cihla        rychlá neprašná 
montáž a 
demontáž, 
snadné doplnění 
instalací

45

* interiér: krytá plocha s teplotou + 5°C do 40°C a maximální vzdušnou vlhkostí 80%.
Výše uvedené údaje jsou přehledem našich testů dle ČSN EN. Bližší údaje viz databáze nebo kontaktujte naší 
technickou kancelář.

Intumex® - přehled produktových aplikací
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® CSP - Protipožární nátěr

Obecné informace
Intumex® CSP je vodou ředitelný intumescentní nátěr. Vzhledem ke 
zpěňujícím vlastnostem dokonale chrání před prostupujícím kouřem a 
plamenem. Dobře zpracovatelný, rychle aplikovatelný na minerální vlnu a 
na rozvody instalací v prostupech. 

Oblast použití
Intumex® CSP protipožární nátěr je  určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je 
odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí 
a spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Zpěňující protipožární nátěr            
  Případné drobné praskliny nemají vliv na požární odolnost

Technické údaje

Intumex® CSP-L Intumex® CSP-M
Barva bílá bílá
Konzistence nátěr pasta
Hustota 1,4 + 0,2g/cm3 1,4 + 0,2g/cm3

Viskozita přibližně 30Pa.s přibližně 300Pa.s
Obsah pevných látek 71% 77%
Reakce na oheň F (nelze odzkoušet – platí 

požadavky na klasifi kaci 
požární odolnosti)

F (nelze odzkoušet – platí 
požadavky na klasifi kaci 
požární odolnosti)

Max. stabilita přibližně 1mm přibližně 10mm
Expanzní teplota 300°C 300°C
Expanzní poměr přibližně 1:25 přibližně 1:25

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  12,5kg plastová vědra – 550kg/paleta
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí
  Chraňte před horkem a mrazem
  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® CSP - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.    

Základní informace

  Před aplikací Intumex® CSP dobře promíchat (doporučujeme 
mechanické míchadlo).

  Intumex® CSP může být ředěn (maximálně 1,5 litry čisté vody na 
12,5kg obsahu balení).

  Intumex® CSP - L může být aplikován štětcem, válečkem, špachtlí 
nebo stříkacím zařízením.

  Intumex® CSP - M může být aplikován štětcem nebo špachtlí.

  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve. Dbejte na 
správné uzavření nádoby pro možnost opětovného použití.

  Doba vysychání 1mm nátěru je přibližně 8 hodin při teplotě 20°C a 
relativní vzdušné vlhkosti 65%.

  Pracovní nástroje lze po použití očistit vodou.

  1mm sušiny aplikovaného nátěru odpovídá vrstvě   
1,38mm-Intumex® CSP - L / 1,28mm-Intumex® CSP - M   
(přibližně 1850g/m2 - Intumex® CSP - L / 1800g/m2 – Intumex® CSP - M

  Lze přetírat; soudržnost musí být posouzena.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® CSP - Montážní pokyny

Montážní pokyny

  Minimální teplota +5°C, maximální +40°C na instalacích i na okolní 
konstrukci.

  Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 65% může mít za následek delší 
dobu vysychání.

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu.

  Pro dosažení lepší přilnavosti je vhodné celý prostup důkladně 
provlhčit vodou nebo naředěným nátěrem Intumex® CSP.

Montážní postup: Stěnová konstrukce

  Očistit prostup a prostupující instalace.

  Označit přesahy na stěně a instalacích pomocí lepící pásky.

  Nařezat a přesně připravit ztracené bednění z desek minerální vlny 
(bod tání: 1000°C).

  Předetření  prostupu, instalací a okrajů minerální vlny nátěrem 
Intumex® CSP.

  Vsunutí ztraceného bednění z minerální vlny.

  Vyplnění spár nátěrem Intumex® CSP - M.

  Aplikovat předepsané vrstvy nátěru Intumex® CSP na minerální vlnu a 
instalace.

  Odstranit pásku.

  Opakovat stejný postup na protilehlé straně dle technického listu 
zvolené systémové varianty.

  Označit identifi kačním štítkem.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® CSP - Montážní pokyny

Montážní postup: Stropní konstrukce

  Očistit prostup a prostupující instalace.

  Upevnit nosnou ocelovou konstrukci (například drátěný rošt síly 
1,5mm). 

  Označit přesahy na stropě a instalacích pomocí lepící pásky.

  Nařezat a přesně připravit ztracené bednění z desek minerální vlny 
(bod tání: 1000°C).

  Předetření  prostupu, instalací a okrajů minerální vlny nátěrem 
Intumex® CSP.

  Vsunutí ztraceného bednění z minerální vlny a uchycení k nosné 
konstrukci.

  Vyplnit spáry nátěrem Intumex® CSP - M.

  Aplikovat předepsané vrstvy nátěru Intumex® CSP na minerální vlnu a 
instalace.

  Odstranit pásku.

  Opakovat stejný postup na protilehlé straně dle technického listu 
zvolené systémové varianty.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz 

Montážní postup: Kombinované prostupy pro stěnové a 
stropní konstrukce

V případě kombinovaného prostupu instalací kabelů, plastového i kovového  
potrubí a rozvodů VZT je možné využít odzkoušených a klasifi kovaných 
systémových variant určených pro kombinované ucpávky.  V takovýchto 
případech je nutné přesně prostudovat a dodržet technické varianty 
zabezpečení prostupujících instalací jako například doplnění delší izolace, 
instalace vestavěných protipožárních manžet, doplnění obložení atd.

Doplňování instalací do ,,měkkých´´ ucpávek

Dodatečné doplnění či odstranění instalací je snadné a je umožněno za 
předpokladu opětovného zabezpečení vzniklých otvorů a prostupující 
instalace protipožárním nátěrem Intumex® CSP.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AS - Protipožární nátěr

Obecné informace
Intumex® AS je protipožární jednosložkový akrylový nátěr. Po vyschnutí 
vytváří fl exibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných 
instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Dobře zpracovatelný rychle 
aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech. 

Oblast použití
Intumex® AS protipožární nátěr je  určen pro aplikaci do stěn a stropů.
Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového 
potrubí a dilatačních spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  60% roztažnost v tahu            
  Dokonale přilnavý            
  Po zaschnutí odolný proti vlhkosti

Technické údaje

Barva šedá
Hustota 1,35g/cm3

Viskozita přibližně 60.000cP
Obsah pevných látek přibližně 70%
Obsah popela přibližně 30%
Mořský provoz 40
Pevnost v tahu 0.35MPa
Roztažnost přibližně 250%

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  12kg plastová vědra – 480kg/paleta
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí
  Chraňte před horkem a mrazem
  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AS - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.     

Základní informace

  Před aplikací Intumex® AS dobře promíchat (doporučujeme 
mechanické míchadlo).

  Intumex® AS může být zředěn (maximálně 0.5 litry čisté vody na 12kg 
obsahu balení).

  Intumex® AS může být aplikován štětcem, válečkem, špachtlí nebo 
stříkacím zařízením.

  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve. Dbejte na 
správné uzavření nádoby pro možnost opětovného použití.

  Doba vysychání 1mm nátěru je přibližně 8 hodin při teplotě 20°C a 
relativní vzdušné vlhkosti 65%.

  Pracovní nástroje lze po použití očistit vodou.

  1mm sušiny aplikovaného nátěru odpovídá vrstvě   
1.43mm-Intumex® AS / 2000g/m2  

  Lze přetírat; soudržnost musí být posouzena.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AS - Montážní pokyny

Montážní pokyny

  Minimální teplota pracoviště +5°C, maximální +40°C na instalacích i 
na okolní konstrukci.

  Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 65% bude mít za následek delší 
dobu vysychání.

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu.

  Pro dosažení lepší přilnavosti je vhodné celý prostup důkladně 
provlhčit vodou nebo naředěným nátěrem Intumex® AS.

Montážní postup: Stěnová konstrukce

  Očistit prostup a prostupující instalace.

  Označit přesahy na stěně a instalacích pomocí lepící pásky.

  Nařezat a přesně připravit ztracené bednění z desek minerální vlny 
(bod tání: 1000°C).

  Předetření  prostupu, instalací a okrajů minerální vlny nátěrem 
Intumex® AS.

  Vsunutí ztraceného bednění z minerální vlny.

  Vyplnit spáry nátěrem Intumex® AS.

  Aplikovat předepsané vrstvy nátěru Intumex® AS na minerální vlnu a 
instalace.

  Odstranit pásky.

  Opakovat stejný postup na protilehlé straně dle technického listu 
zvolené systémové varianty.

  Označit identifi kačním štítkem.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AS - Montážní pokyny

Montážní postup: Stropní konstrukce 

  Očistit prostup a prostupující instalace.

  Upevnit nosnou ocelovou konstrukci (například drátěný rošt síly 
1,5mm).

  Označit přesahy na stropě a instalacích pomocí lepící pásky.

  Nařezat a přesně připravit ztracené bednění z desek minerální vlny 
(bod tání: 1000°C).

  Předetření  prostupu, instalací a okrajů minerální vlny nátěrem 
Intumex® AS

  Vsunutí ztraceného bednění z minerální vlny a uchycení k nosné 
konstrukci.

  Vyplnit spáry nátěrem Intumex® AS.

  Aplikovat předepsané vrstvy nátěru Intumex® AS na minerální vlnu a 
instalace.

  Odstranit pásku.

  Opakovat stejný postup na protilehlé straně dle technického listu 
zvolené systémové varianty.

  Označit identifi kačním štítkem.

FPro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz

Montážní postup: Kombinované prostupy pro stěnové a 
stropní konstrukce

V případě kombinovaného prostupu instalací kabelů, plastového i kovového  
potrubí a rozvodů VZT je možné využít odzkoušených a klasifi kovaných 
systémových variant určených pro kombinované ucpávky.  V takovýchto 
případech je nutné přesně prostudovat a dodržet technické varianty 
zabezpečení prostupujících instalací jako například doplnění delší izolace, 
instalace vestavěných protipožárních manžet, doplnění obložení atd.

Doplňování instalací do ,,měkkých´´ ucpávek

Dodatečné doplnění či odstranění instalací je snadné a je umožněno za 
předpokladu opětovného zabezpečení vzniklých otvorů a prostupující 
instalace protipožárním nátěrem Intumex® AS.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AN - Protipožární akrylový tmel

Obecné informace
Intumex® AN je protipožární jednosložkový akrylový tmel. Nedilatující 
spáry mohou být rychle zatěsněny vzhledem k možnosti pohodlné 
aplikace z kartuší. Přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami. 

Oblast použití
Intumex® AN protipožární akrylový tmel je  určen pro aplikaci do stěn a 
stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí 
s izolací a nedilatujících spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Přetíratelný
  Dokonale přilnavý na různé podklady

Technické údaje

Barva bílá/šedá
Konzistence pasta

Hustota neproschlý : 1,6 ± 0,2g/cm3

proschlý : 1,8 ± 0,2g/cm3

Obsah pevných látek 86 ± 5 %

Povolený pohyb roztažnost maximálně  15%
stlačitelnost minimálně 15%

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  310 ml kartuše, 25 ks/karton, 1200 ks/paleta
  600ml igelitové válečky na vyžádání
  16kg plastové vědro na vyžádání            
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí
  Chraňte před horkem a mrazem
  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AN - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.    

Základní informace

  Protipožární tmel Intumex® AN expanduje bez tlaku.

  Minimální šíře spáry 5mm.

  Vytvrzení povrchu přibližně po 15 minutách (při teplotě 20°C a relativní 
vzdušné vlhkosti 65%).

  Přetíratelnost je povolena po 24hodinách; soudržnost musí být 
posouzena.

  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve. 

  Pracovní nástroje lze po použití očistit vodou.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® AN - Montážní pokyny

Montážní pokyny

  Minimální teplota pracoviště +5°C, maximální +40°C na instalacích i 
na okolní konstrukci.

  Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 65% může mít za následek delší 
dobu vysychání.

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu.

  Pro dosažení lepší přilnavosti je vhodné celý prostup důkladně 
provlhčit vodou.

Průměrná spotřeba z jedné kartuše 310ml 

Šířka spáry 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm
Hloubka spáry

10mm 3,1bm 2,0bm 1,5bm 1,2bm 1,0bm 0,8bm 0,6bm
15mm 2,0bm 1,3bm 1,0bm 0,8bm 0,6bm 0,5bm 0,4bm
20mm 1,5bm 1,0bm 0,7bm 0,6bm 0,5bm 0,4bm 0,3bm

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce

  Očistit spáru nebo prostup a prostupující instalace.

  Označit přesahy na konstrukci a instalacích pomocí lepící pásky.

  Vsunout ztracené bednění z minerální vlny.

  Vyplnit předepsanou hloubku tmelu Intumex® AN.

  Vyhladit povrch tmelu před zaschnutím pomocí štětce nebo špachtle a 
mýdlové vody.

  Odstranit pásku.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® MG - Protipožární tmel

Obecné informace
Intumex® MG je protipožární jednosložkový akrylový tmel. Expanduje 
pod vysokým tlakem a je vhodný pro těsnění kabelů a plastového 
potrubí v hořlavé izolaci do průměru 50mm. Přetíratelný běžnými, vodou       
ředitelnými barvami.  

Oblast použití
Intumex® MG protipožární akrylový tmel je  určen pro aplikaci do stěn 
a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i 
kovového potrubí s hořlavou izolací a nedilatujících spár. Snižuje riziko 
šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Expanduje pod tlakem
  Dokonale přilnavý na různé podklady 
  Přetíratelný

Technické údaje

Barva šedá
Konzistence pasta

Hustota neproschlý : 1,5 ± 0,2g/cm3

proschlý : 1,6 ± 0,2g/cm3

Expanzní poměr přibližně 1:13 (550°C)
Obsah pevných látek 84 ± 5 %
Expanzní tlak přibližně 0,9N/mm2

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  310 ml kartuše, 24 ks/karton, 1440 ks/paleta
  600ml igelitové válečky na vyžádání
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí
  Chraňte před horkem a mrazem
  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® MG - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše 
však s požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je 
nižší. Systém uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat 
technologickým požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární 
odolnosti doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 
250mm od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Základní informace

  Protipožární tmel Intumex® MG expanduje pod tlakem. 

  Minimální šíře spáry 5mm.

  Vytvrzení povrchu přibližně po 15 minutách (při teplotě 20°C a relativní 
vzdušné vlhkosti 65%).

  Přetíratelnost je povolena po 24hodinách; soudržnost musí být 
posouzena.

  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve. 

  Pracovní nástroje lze po použití očistit vodou.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® MG - Montážní pokyny

Montážní pokyny

  Minimální teplota pracoviště +5°C, maximální +40°C na instalacích i 
na okolní konstrukci.

  Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 65% může mít za následek delší 
dobu vysychání.

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu.

  Pro dosažení lepší přilnavosti je vhodné celý prostup důkladně 
provlhčit vodou.

Průměrná spotřeba z jedné kartuše 310ml 

Šířka spáry 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm
Hloubka spáry

10mm 3,1bm 2,0bm 1,5bm 1,2bm 1,0bm 0,8bm 0,6bm
15mm 2,0bm 1,3bm 1,0bm 0,8bm 0,6bm 0,5bm 0,4bm
20mm 1,5bm 1,0bm 0,7bm 0,6bm 0,5bm 0,4bm 0,3bm

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce

  Očistit spáru nebo prostup a prostupující instalace.

  Označit přesahy na konstrukci a instalacích pomocí lepící pásky.

  Vsunout ztracené bednění z minerální vlny.

  Vyplnit předepsanou hloubku tmelu.

  Vyhladit povrch tmelu před zaschnutím pomocí štětce nebo špachtle a 
mýdlové vody.

  Odstranit pásku.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® SN - Protipožární silikonový tmel

Obecné informace
Intumex® SN je protipožární jednosložkový silikonový tmel. Po vyschnutí 
vytváří fl exibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných 
instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Vhodný i do venkovního 
prostředí. 

Oblast použití
Intumex® SN protipožární silikonový tmel je určen pro aplikaci do stěn a 
stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí 
a dilatujících spár. Vhodný i pro zasklívání. Snižuje riziko šíření kouře a 
ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Nekřehne, nestárne, odolný proti povětrnostním vlivům
  Odolný proti ropným produktům 
  Při styku s rozpouštědly, tuky, oleji a palivy může nabobtnat avšak 
nerozpouští se

Technické údaje

Barva šedá
Konzistence pasta
Specifi cká hmotnost 1,2 ± 0,2g/cm³
Reakce na oheň F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifi kaci 

požární odolnosti)
Způsob vyzrání neutrální
Roztažnost > 80% 
Tepelná odolnost -40°C až +80°C
Pevnost v tahu > 250% 
Mez pevnosti v tahu přibližně 0,25N/mm2

Doba plného vyzrání 1mm/14hod

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  310 ml kartuše, 24 ks/karton, 1440 ks/paleta
  600ml igelitové válečky na vyžádání
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí
  Chraňte před horkem a mrazem
  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® SN - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.  

Základní informace

  Minimální šíře spáry 5mm.

  Vytvrzení povrchu přibližně po 15 minutách (při teplotě 20°C a relativní 
vzdušné vlhkosti 65%).

  Silikon, obecně, nelze přetírat.

  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve. 

  Pracovní nástroje lze po použití očistit mechanicky nebo silikonovým 
čističem.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® SN - Montážní pokyny

Montážní pokyny

  Minimální teplota pracoviště +5°C, maximální +40°C na instalacích i 
na okolní konstrukci.

  Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 65% může mít za následek delší 
dobu vysychání.

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu 
pomocí kartáče nebo vysavače.

  Prostup zásadně nenamáčet.

Průměrná spotřeba z jedné kartuše 310ml 

Šířka spáry 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm
Hloubka spáry

10mm 3,1bm 2,0bm 1,5bm 1,2bm 1,0bm 0,8bm 0,6bm
15mm 2,0bm 1,3bm 1,0bm 0,8bm 0,6bm 0,5bm 0,4bm
20mm 1,5bm 1,0bm 0,7bm 0,6bm 0,5bm 0,4bm 0,3bm

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce

  Očistit spáru nebo prostup a prostupující instalace.

  Označit přesahy na konstrukci a instalacích pomocí lepící pásky.

  Vsunout ztracené bednění z minerální vlny.

  Vyplnit předepsanou hloubku tmelu.

  Vyhladit povrch tmelu před zaschnutím pomocí štětce nebo špachtle a 
mýdlové vody.

  Odstranit pásku.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® RS10 - Protipožární manžeta

Obecné informace
Intumex® RS10 je protipožární manžeta určená pro zatěsnění převážně 
plastového potrubí. Skládá se z lakovaného plechového obalu, který je 
vyplněn vrstvou protipožárního laminátu Intumex® L. Vzhledem k velkému 
tlaku při expanzi musí být manžety uchyceny dle předepsaných pokynů.

Oblast použití
Intumex® RS10 protipožární manžeta je odzkoušena pro nasazenou 
i vestavěnou montáž do stěn a stropů. Je určena pro těsnění běžného 
plastového potrubí z PVC, PP, PE, ABS, ale i tlakového potrubí.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Rychlá a snadná montáž již hotového produktu
  Minimální vzdálenost mezi manžetami není vyžadována
  V nabídce dvě velikosti manžet – 30 a 60mm
Intumex® RS10/xx/30: 30mm do průměru 160mm
Intumex® RS10/xx/60: 60mm do průměru 315mm

Technické údaje – Rozměry manžet

Intumex®

RS 10/…/030 
vnější průměr 

potrubí
(mm)

vnitřní průměr 
manžety

(mm)

vnější průměr 
manžety

(mm)

rozměr otvoru 
pro vestavbu

(mm)

montážní 
hloubka

(mm)
32 32 40 52 60 30
40 40 48 65 70 30
50 50 58 74 80 30
56 56 64 81 90 30
63 63 71 88 100 30
75 75 85 107 120 30
90 90 100 120 130 30
110 110 120 142 150 30
125 125 135 157 170 30
160 160 170 200 210 30

Intumex®

RS 10/…/060 
vnější průměr 

potrubí
(mm)

vnitřní průměr 
manžety

(mm)

vnější průměr 
manžety

(mm)

rozměr otvoru 
pro vestavbu

(mm)

montážní 
hloubka

(mm)
50 50 58 74 80 60
56 56 64 81 90 60
63 63 71 88 100 60
75 75 85 107 120 60
90 90 100 120 130 60
110 110 120 142 150 60
125 125 135 157 170 60
140 135 150 180 190 60
160 160 170 200 210 60
200 200 210 240 250 60
250 250 262 320 330 60
315 315 317 375 385 60

Rozměry v mm – nestandardní rozměry k dodání na objednání 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® RS10 - Protipožární manžeta

Certifi kace / Klasifi kace

  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)

Balení

  Intumex® RS10/050/30 - Intumex® RS10/160/30  48 ks / karton

  Intumex® RS10/050/60 - Intumex® RS10/160/60  28 ks / karton

Uskladnění

  Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny

  Ukládejte mimo dosah dětí

  Zabraňte styku s potravinami a nápoji

  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® RS10 - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.  

Základní informace

  Protipožární manžeta je odzkoušena pro nasazenou i vestavěnou 
montáž.

  Protipožární manžeta se v případě stěn instaluje oboustranně. V 
případě  podlah a stropů ze spodní strany konstrukce.

  Protipožární manžeta je vhodná pro těsnění plastového potrubí z 
běžných typů materiálů. Podrobné informace na následující straně 
– viz Oblast použití.

  Protipožární manžeta musí být uchycena kovovými kotvami do 
pevných podkladů (beton, zdivo, panel)

  a konstrukce, do kterých je aplikována, musí vykazovat minimálně 
shodnou požární odolnost.

  Možné utěsnění potrubí od průměru 30mm do 315mm.

  Protipožární manžeta je odzkoušena nejen pro těsnění vodovodního 
a odpadního potrubí, ale i pro systémy potrubních pošt a provětraných 
kabelových rozvodů.

  Protipožární manžetu je možno aplikovat v místě potrubního hrdla 
a také je možné těsnění potrubí procházejícího prěs požárně dělicí 
konstrukci pod šikmým úhlem.

  V případě nasazené montáže několika manžet vedle sebe není 
stanovena minimální radiální odstupová vzdálenost.

  U vestavěné varianty musí být dodržena minimální radiální odstupová  
vzdálenost 100mm.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® RS10 - Montážní pokyny

Oblast použití

RS 10 Souhrnný přehled průměrů potrubí/ síly potrubních stěn dle ČSN EN 13501-2:EI 120, U/U

materiál umístění RS10/../30 RS10/../60
lehká montovaná příčka,
zděná stěna >100mm

nasazená nebo 
vestavěná 
oboustranná montáž

PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm

lehká montovaná příčka >125mm
zděná stěna >100mm

nasazená nebo 
vestavěná 
oboustranná montáž

PVC, PE, PP:
d= do 160mm, s= 3.9mm
vyplnění kabely do max. 60% průměru 
potrubí

zděná stěna >100mm nasazená 
oboustranná montáž

PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm
PP, d=320mm, s=15mm

Pórobetonová nebo betonová 
podlahová konstrukce 
d=>150mm

nasazená montáž 
ze spodní strany 
konstrukce

PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm
PP, d=320mm, s=15mm
PVC; PP; PE: 
d= to 160mm, s= 3,9mm
vyplnění kabely do max. 60% průměru 
potrubí

,,měkká´´ ucpávka 2 x 50mm ve 
stěně

nasazená 
oboustranná montáž

*, PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

**, PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm

,,měkká´´ ucpávka 2 x 50mm v 
podlaze

nasazená montáž 
ze spodní strany 
konstrukce 

*, PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

**, PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm

,,tvrdá´´ ucpávka ve stěně nasazená nebo 
vestavěná 
oboustranná montáž

PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm

,,tvrdá´´ ucpávka v podlaze nasazená nebo 
vestavěná montáž 
ze spodní strany 
konstrukce

PVC, PE, PP:
d=30-110mm,
s=1,8-10mm
d=125mm, s<=6,0mm
d=160mm, s<=4,0mm

PVC, PE, PP:
d=30-250mm,
s=1,8-11,4mm

*  ,,měkká´´ ucpávka Intumex® CSP, AS
** ,,měkká´´ ucpávka Intumex® CSP

Pro informace o dalších možnostech aplikací, které nejsou zahrnuty v této tabulce, nás prosím kontaktujte.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® RS10 - Montážní pokyny

Druhy materiálů u plastového potrubí
ABS   : do průměru 200mm
PVDF : do průměru 63mm
Klasifi kováno pro veškeré typy potrubí skupin B1 a B2 a pro veškeré 
plastové potrubí opatřené hořlavou izolací od rozměru 9mm do 34mm.

Intumex® RS10 může být aplikována na potrubí opatřené 4mm 
zvukovou izolací do stěnových a podlahových konstrukcí. Pro  utěsnění 
nestandardně instalovaných potrubních rozvodů pod šikmým úhlem či 
v místě napojení hrdla nás prosím kontaktujte.

Upevnění

Ocelové šrouby přiložené v balení jsou určeny pro montáž do masivních 
stěnových a podlahových konstrukcí (beton, cihly, kámen, pórobeton). 
Přiložená podložka je nezbytnou součástí a musí být vždy vložena 
mezi úchyt manžety a hlavu šroubu. Šrouby musí být dotaženy.

V případě montáže do lehkých montovaných příček se k upevnění 
využívá ocelová závitová tyč minimálního průměru 6mm, která musí 
být prostrčena skrz celou tloušťku požárně dělicí konstrukce popřípadě 
„měkké ucpávky“ a zajištěna maticemi s podložkami z obou stran.

Podmínky pro montáž

  Bez omezení

Montážní postup: Stěnová konstrukce   
Protipožární manžeta Intumex® RS10/../30 a Intumex® RS10/../60

Nasazená varianta 

  V některých případech je nutná instalace akustické izolace a 
dotěsnění spáry mezi konstrukcí a potrubím pomocí minerální vlny, 
malty, betonu nebo tmelu Intumex® AN.

  Nasazení manžety na potrubí.

  Zafi xování zámku manžety a usazení ke konstrukci.

  Pro upevnění manžety do konstrukce pomocí přiložených ocelových 
šroubů v případě lehkých montovaných konstrukcí a ,,měkkých´´ 
ucpávek využít závitovou tyč M6.

  Označit identifi kačním štítkem.

Vestavěná varianta 

  Nasazení manžety na potrubí uzavřenou stranou směrem do otvoru.

  Zafi xování zámku manžety. 

  Zahnout upevňovací příruby a úplně vsunout do konstrukce.

  Zatěsnit okolní spáry protipožární maltou Intumex® V nebo tmelem 
Intumex® AN, MG.

  Označit identifi kačním štítkem.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® RS10 - Montážní pokyny

Montážní postup: stropní konstrukce   
Protipožární manžeta Intumex® RS10/../30 a Intumex® RS10/../60

Nasazená varianta 

  V některých případech je nutná instalace akustické izolace a 
dotěsnění spáry mezi konstrukcí a potrubím pomocí minerální vlny, 
malty, betonu nebo tmelu Intumex® AN.

  Nasazení manžety na potrubí.

  Zafi xování zámku manžety a usazení ke konstrukci.

  Pro upevnění manžety do konstrukce pomocí přiložených ocelových 
šroubů v případě lehkých montovaných konstrukcí a „měkkých 
ucpávek využít závitovou tyč M6“.

  Označit identifi kačním štítkem.

Vestavěná varianta 

  Nasazení manžety na potrubí uzavřenou stranou směrem do otvoru.

  Zafi xování zámku manžety.

  Zahnout upevňovací příruby a úplně vsunout do konstrukce.

  Připravit bednění pro zatěsnění okolní spáry protipožární maltou 
Intumex® V.

  Odstranit bednění.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace,  jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® UC - Protipožární manžeta

Obecné informace
Intumex® UC je univerzální protipožární manžeta určená pro zatěsnění 
plastového potrubí různých průměrů dle aktuálních potřeb. Skládá se z 
pozinkovaného plechového pásu, který je vyplněn vrstvou protipožárního 
laminátu Intumex® L. 

Oblast použití
Intumex® UC univerzální protipožární manžeta je odzkoušena pro 
nasazenou i vestavěnou montáž do stěn a stropů. Je určena pro těsnění 
běžného plastového potrubí z PVC, PP, PE a ABS. 

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Rychlá a snadná příprava z manžetového pásu  - úspora skladových 
zásob

  Není vyžadována minimální vzdálenost mezi manžetami

Technické údaje – výplň manžety

Barva tmavě šedá
Vzhled univerzální pás
Tloušťka 10mm
Hustota > 0,85 g/cm³
Reakce na oheň F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifi kaci 

požární odolnosti)
Expanzní teplota startovací přibližně 180°C
Expanzní poměr minimálně 1:9 (30 minut, 450°C)

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)

Balení
  Pás 2250mm / balení      
8 balení / karton

  15ks šroubů (10 x 40mm), 15ks ocelových kotev do zdiva (M5,5 x 20mm)
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

  Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® UC - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®. 

Základní informace

  Univerzální protipožární manžeta je odzkoušena pro nasazenou i 
vestavěnou montáž.

  Univerzální protipožární manžeta se v případě stěn instaluje 
oboustranně. V případě  podlah a stropů ze spodní strany konstrukce.

  Univerzální protipožární manžeta je vhodná pro těsnění plastového 
potrubí z běžných typů materiálů. Podrobné informace na následující 
straně – viz Oblast použití.

  Univerzální protipožární manžeta je odzkoušena nejen pro těsnění 
vodovodního a odpadního potrubí, ale i pro systémy potrubních pošt a 
provětraných kabelových rozvodů.

  V případě nasazené montáže několika manžet vedle sebe není 
stanovena minimální radiální odstupová vzdálenost. 

  U vestavěné varianty musí být dodržena minimální radiální odstupová 
vzdálenost 100mm.

  Univerzální protipožární manžeta může být využita k přípravě celé 
řady průměrů dle potřeby, avšak neměla by obsahovat více spojů než 
jeden. 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® UC - Montážní pokyny

Varianty s požární odolností EI120 dle ČSN EN 1366-3

Nasazená varianta

zděná stěna 
>100mm

betonová podlaha 
>150mm 

lehká montovaná 
příčka

Typ potrubí Průměr potrubí/
tloušťka  
Jedna manžeta 
z každé strany 
konstrukce

Průměr potrubí/
tloušťka  
Jedna manžeta 
ze spodní strany 
konstrukce

Průměr potrubí/
tloušťka  
Jedna manžeta 
z každé strany 
konstrukce

PVC-U, PVC-Hl, 
PVC-C, PP

ø 50 – 110mm
t 1,8 – 2,7mm

ø 50 – 110mm
t 1,8 – 2,7mm

ø 50 – 110mm
t 1,8 – 2,7mm

PE-HD, LDPE, PP, 
ABS, ASA, PE-X, 
PB, 
Styrol-směsný 
polymer, Obsah 
minerálů v 
plastovém potrubí

ø 50 – 110mm
t 1,8 – 2,7mm

ø 50 – 110mm
t 1,8 – 2,7mm

ø 50 – 110mm
t 1,8 – 2,7mm

Pro informace o dalších možnostech aplikací, které nejsou zahrnuty v této tabulce, nás 
prosím kontaktujte.

Upevnění (součást balení)
Ocelové kotvy, přiložené v balení, jsou určeny pro montáž do masivních 
stěnových a podlahových konstrukcí. 

Ocelové šrouby, přiložené v balení, jsou určeny pro montáž do lehkých 
montovaných příček. Šrouby musí být dotaženy. 

Upevnění (další možnosti)
Pro montáž do masivních stěnových a podlahových konstrukcí (beton, 
cihla, kámen, pórobeton) je vhodné využít samořezných šroubů s tvrzené 
oceli tzv, TURBOŠROUBŮ (TX 30, 7,5 x 72mm, zapuštěných 11mm). 
Přiložená podložka je nezbytnou součástí a musí být vždy vložena mezi 
úchyt manžety a hlavu šroubu. Šrouby musí být dotaženy.

V případě montáže do lehkých montovaných příček se k upevnění využívá 
ocelová závitová tyč minimálního průměru 6mm, která musí být prostrčena 
skrz celou tloušťku požárně dělicí konstrukce popřípadě „měkké ucpávky“ 
a zajištěna maticemi s podložkami z obou stran.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® UC - Montážní pokyny

Podmínky pro montáž

  Bez omezení

Montážní postup: Stěnová konstrukce, oboustranná aplikace
Nasazená varianta 

  V některých případech je nutné dotěsnění spáry mezi konstrukcí  
a potrubím pomocí minerální vlny, malty, betonu nebo tmelu  
Intumex® AN. 

  Změřit průměr potrubí.

  Příprava protipožární manžety (dle popisu v následující tabulce nebo 
na balení).

  Uříznout a odlomit z pásu. 

  Nasazení manžety na potrubí a zajištění přiloženou svorkou. 

  Osadit další upevňovací svorky symetricky proti sobě.

  Upevnit manžetu do konstrukce pomocí přiložených ocelových 
šroubů.

  Označit identifi kačním štítkem. 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® UC - Montážní pokyny

Montážní postup: stropní konstrukce, jednostranná aplikace
Nasazená varianta 

  V některých případech je nutné dotěsnění spáry mezi konstrukcí  
a potrubím pomocí minerální vlny, malty, betonu nebo tmelu  
Intumex® AN. 

  Změřit průměr potrubí.

  Příprava protipožární manžety (dle popisu v následující tabulce nebo 
na balení).

  Uříznout a odlomit z pásu. 

  Nasazení manžety na potrubí a zajištění přiloženou svorkou. 

  Osadit další upevňovací svorky symetricky proti sobě.

  Upevnit manžetu do konstrukce pomocí přiložených ocelových 
šroubů.

  Označit identifi kačním štítkem. 

Pro doplňující informace,  jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz 

Stanovení délky pásu
Délka pásu v balení 2250mm/150 článků

Vnější průměr 
potrubí (mm)

Počet článků Počet manžet z 
jednoho balení

Počet svorek

43mm 15 10 2
50mm 17 8 2
55mm 18 8 2
63mm 20 7 3
69mm 21 7 3
75mm 22 6 3
83mm 24 6 3
90mm 25 6 3
110mm 29 5 3
114mm 30 5 4
125mm 33 4 4
140mm 36 4 4
160mm 40 3 4
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FB - Protipožární cihla

Obecné informace
Intumex® FB je protipožární trvale pružná intumescentní cihla.

Oblast použití
Intumex® FB protipožární trvale pružná intumescentní cihla je určena pro 
aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušena pro těsnění rozvodů kabelů, 
plastového i kovového potrubí s hořlavou izolací a spár. Snižuje riziko 
šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Trvale pružná

  Rychlá a jednoduchá, bezprašná instalace 

  Jednoduché doplnění nových instalací

Technické údaje

Barva tmavě šedá

Hustota přibližně 0,25g/cm3 

Dimension 200mm x 120mm x 60mm (d x š x t)

Expanzní poměr přibližně 1:2

Expanzní teplota přibližně 150°C

Slučitelnost s prostředím bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)

  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  16ks karton, 640 ks/paleta
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí

  Zabraňte styku s potravinami a nápoji

  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FB - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.    

Základní informace

  Odolná proti prostupu studeného kouře.

  Trvale pružná intumescentní cihla expandující při vzrůstající teplotě 
a nepropustně uzavře veškeré typy prostupů.

  Vhodná k zatěsnění kabelů a kovového potrubí.

  Intumex® FB se pro těsnění kabelových svazků aplikuje v kombinaci 
s protipožárním tmelem Intumex®MG.

  Maximální rozměr těsněného prostupu je 1200 x 1200 mm.

  Potřebng rozměr lze snadno a přesně uříznout nožem.

  Lze přetírat; soudržnost musí být posouzena.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FB - Montážní pokyny

Podmínky pro montáž
  Bez omezení

Průměrná spotřeba

Obsazenost kabelů v %
prostup m2 0% 10% 30% 60%

0,005 1 1 1 1
0,01 1 1 1 1
0,02 3 3 2 1
0,03 4 4 3 2
0,04 6 5 4 2
0,05 7 6 5 3
0,1 14 13 10 6
0,2 28 25 19 11
0,3 42 38 29 17
0,4 56 50 39 22
0,5 69 63 49 28

Montážní postup: Stěnová konstrukce
  Tmel Intumex® MG vpravit mezi kabely a kabelové svazky.

  Instalace cihel Intumex® FB v řadách s předepsanou cihlovou vazbou.

  Naměřené potřebné rozměry řezat s přesahem  5 až 7mm a stlačené 
vkládat do zbylého prostoru.

  Označit  identifi kačním štítkem. 

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce
  U prostupů, u kterých hrozí propadnutí osob či prošlápnutí a 
poškození, je nutná instalace vhodného ocelového bednění ze spodní 
strany konstrukce.

  Tmel Intumex® MG vpravit mezi kabely a kabelové svazky.

  Instalace cihel Intumex® FB v řadách s předepsanou cihlovou vazbou.

  Naměřené konečné rozměry řezat s přesahem 5 až 7mm a stlačené 
vkládat do zbylého prostoru.

  Označit identifi kačním štítkem. 

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FP - Protipožární zátka

Obecné informace
Intumex® FP je permanentně pružná zpěňující zátka, která při expanzi 
vytváří tlak. Snižuje riziko šíření kouře a ohně. 

Oblast použití
Intumex® FP protipožární zátka určená pro aplikaci do stěn a stropů
je odzkoušena pro těsnění rozvodů jednotlivých kabelů a kabelových 
svazků. Pro těsnění rozvodů plastového a kovového potrubí.  

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Trvale pružná
  Rychlá a jednoduchá, bezprašná instalace 
  Jednoduché doplnění nových instalací 

Technické údaje
Barva tmavě šedá
Hustota přibližně 250g/l
Rozměry
Intumex® FP 65
Intumex® FP 80
Intumex® FP 110
Intumex® FP 125
Intumex® FP 140
Intumex® FP 170
Intumex® FP 210
Intumex® FP 260

průměr v mm (spodní/ vrchní)
65/75
80/90
110/120
125/135
140/150
170/180
210/220
260/270

Expanzní poměr přibližně 1:2
Expanzní teplota přibližně 150°C
Slučitelnost s prostředím bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
Typ kusů v kartonu
65 42
80 30
110 20
125 14
140 9
170 8
210 6
260 2

Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FP - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše 
však s požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je 
nižší. Systém uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat 
technologickým požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární 
odolnosti doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 
250mm od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.   

Základní informace

  Pouze pro vnitřní použití 

  V oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí musí být povrch napenetrován.

  Pro aplikace v podlahové požárně dělicí konstrukci není vyžadována 
žádná nosná konstrukce.

  Vhodná pro jednotlivé kabely i svazky kabelů, pro izolované a 
neizolované plastové a kovové potrubí.

  Maximální velikost prostupu stěnou nebo podlahou musí být v souladu s 
maximálním průměrem dodané protipožární zátky.

  Jednoduchá a snadno aplikovatelná, snadno upravitelná pomocí 
běžných nástrojů.

  Přetíratelnost povolena; soudržnost a kompatibilita s nátěrem musí být 
posouzena. 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FP - Montážní pokyny

Podmínky pro montáž
  Bez omezení  

Montážní pokyny 

Určení spotřeby Maximální obsazenost prostupu instalacemi je 60% (se 
zřetelem k aktuálním platným normám v oblasti elektro).

Instalace

Prostupy ve stěnových i stropních konstrukcích musí být 
zatěsněny symetricky z obou stran těchto konstrukcí. 
Zatěsnění prázdných prostupů povoleno. Minimální 
rozestup mezi těsněnými prostupy není vyžadován.

Stěna /Strop

Intumex® FP protipožární zátka  je odzkoušena pro 
použití ve všech typech pevných konstrukcí stěn a 
stropů s tloušťkou 150mm a minimální objemovou 
hmotností min.650kg/m3.

Typ
Minimální 
průměr 
prostupu (mm)

Maximální 
průměru 
prostupu (mm)

Instalační 
hloubka 
(mm)

Intumex® FP   65 40mm 65mm 60mm

Intumex®  FP   80 50mm 80mm 60mm

Intumex®  FP 110 80mm 110mm 60mm

Intumex®  FP 125 100mm 125mm 60mm

Intumex®  FP 140 110mm 140mm 60mm

Intumex®  FP 170 140mm 170mm 60mm

Intumex®  FP 210 180mm 210mm 60mm

Intumex®  FP 260 220mm 260mm 60mm
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FP - Montážní pokyny

Maximální možná obsazenost prostupujících instalací je 60% velikosti prostupu. 
Zatěsnění prázdných prostupů povoleno. Minimální rozestup mezi těsněnými 
prostupy není vyžadován.

Průměr prostupu Použití
Průměr prostupu 
od 60 do 250mm

Slepá varianta těsnění prázdného prostupu

Průměr prostupu   
60mm  

Potrubí z PVC do průměru 20mm, síla stěny do 0,5mm 
2 kabely v plastové chráničce 5 x 1,5 mm2

Kabel do průměru 22mm (H07V-K 4x10 mm2)
Kovové potrubí do průměru 19mm, síla stěny 2mm s hořlavou i 
nehořlavou izolací do tloušťky ≥10mm
Kabelový svazek do průměru 48mm (NYM, H07V-K4)
Potrubí z PVC a PU typ 1 x 8/1mm a 2 x 12/1mm

Průměr prostupu  
120mm  

Potrubí z PVC do průměru 50mm, síla stěny do 1,2mm 
a 5 kabelů v plastové chráničce 5 x 2,5 mm2

Kabel do průměru 75mm (N2XSEY 3 x 150 mm2)
Kabelový svazek do průměru 93mm (NYM, H07V-K4)  
Kabelový svazek do průměru 75mm 5 x 4 x 1Omm2 + 25 x 5 x 
2,5mm2 (H07RN-F)
Kovové potrubí do průměru 50mm, síla stěny 2,3mm 
s hořlavou i nehořlavou izolací do rozměru ≥10mm
Potrubí z PVC do průměru 50mm, síla stěny do 1,2mm

Průměr prostupu  
200mm

Potrubí z PVC do průměru 75mm, síla stěny do 2,3mm
5 kabelů 5 x 2,5 mm2 (H07V – K)
2 nerezové potrubí do průměru 12mm, síla stěny 2mm
Potrubí z PVC a PU typ 1 x 8/1mm a 2 x 12/1mm
Kabel N2XSEY 3 x 150 mm2

Kabelový svazek telekomunikačních kabelů 10ks o průměru 10mm
Kabelový svazek 63ks 5 x 2,5mm2 (H07RN-F)
Měděné potrubí do průměru 89mm, síla stěny 2mm
s hořlavou i nehořlavou izolací do rozměru ≥10mm
Potrubí z PE do průměru 75mm, síla stěny do 2,3mm

Průměr prostupu  
250mm

Potrubí z PE do průměru 90mm, síla stěny do 3mm 
10 kabelů 20 x 2 x  0,6mm2 (F-YAY)
Kabelový svazek 10ks 4 x 10mm2 (H07RN-F)
Kabelový perforovaný žlab 200 x 95mm
Kabelový svazek 20ks 5 x 2,5mm2 (H07RN-F) 
Potrubí z PE do průměru 50mm, síla stěny do 1,8mm
Měděné potrubí do průměru 32mm, síla stěny 1,8mm
s hořlavou i nehořlavou izolací do rozměru ≥10mm
Kabelový perforovaný žlab 200 x 50mm
Kovové potrubí do průměru 110mm, síla stěny 2,9 mm
s hořlavou i nehořlavou izolací do rozměru ≥32mm
Kabelový svazek 10ks 4 x 10mm2 (H07-RN-F, a další)
Kabelový svazek telekomunikačních kabelů 10ks o průměru 10mm
Kabelový perforovaný žlab 200 x 95mm
Kabelový svazek do průměru 100mm 16 x 4 x 10mm2 (H07RN-F)
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FP - Montážní pokyny

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce

  Těsnění tvoří protipožární zátka Intumex® FP většího průměru než je 
průměr kruhového prostupu.

  Překreslit tvar prostupujících instalací na zadní stranu zátky.

  Řezat pomocí běžného řezného nářadí. Nezapomenout na nepatrnou 
toleranci přibližně 5 až 10%  (například prořez pro plastové potrubí 
vnějšího průměru 100mm, by měl mít rozměr mezi 95mm až 90mm).

  Tmel Intumex® MG vpravit mezi kabely a kabelové svazky.

  Stlačení a vsunutí zátky do prostupu užší stranou.

  Označení  identifi kačním štítkem.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FS1 - Protipožární pěna

Obecné informace
Intumex® FS1 je jednosložková protipožární polyuretanová pěna.

Oblast použití
Intumex® FS1 jednosložková protipožární polyuretanová pěna je 
odzkoušena pro těsnění nedilatujících spár a jednotlivých kabelových 
rozvodů procházejících požárně dělicí konstrukcí.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Kvalitní schopnost vypěnit 

Technické údaje

Barva žlutá
Vydatnost (expanze) 30litrů / dóza750ml
Tvarová stálost ± 0.5 % 
Hustota přibližně 25-30kg/m3 

Tlaková síla pří 10% deformace 8N/cm2

Odolnost v tahu přibližně 25%
Uzavřené póry přibližně 80%
Absorpce vlhkosti 0,25% obsahu
Propustnost vodní páry 50 – 60 g/m2/den
Teplotní odolnost po vyzrání od - 40°C do + 80°C

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  750ml dóza - 12ks / karton, 640 ks/paleta 
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte ve svislé poloze v chladném a suchém prostředí
  Chraňte před horkem a mrazem
  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 9 měsíců
  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami a nápoji
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FS1 - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.  

Základní informace

  Vyzrání povrchu přibližně za 10 – 12 minut při teplotě 20°C a relativní 
vzdušné vlhkosti 65%.

  Další opracování je možné přibližně za 40 – 60 minut při teplotě 20°C 
a relativní vzdušné vlhkosti 65%.

  Nevytvrzená pěna může být odstraněna pomocí čistícího prostředku 
na PU.

  Vytvrzená pěna může být odstraněna pouze mechanicky.

  Kovový povrch před aplikací pěny ošetřete antikorozním nátěrem.

  Prvky citlivé na deformaci či ztrátu stability zafi xujte do úplného 
vytvrzení pěny.

  PU pěny obecně nejsou stabilní a odolné proti UV záření.

  Lze přetírat; soudržnost musí být posouzena. 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FS1 - Montážní pokyny

Montážní pokyny 

  Minimální teplota pracoviště +10°C, maximální +50°C na instalacích i 
na okolní konstrukci.

  Povrch a styčné plochy musí vykazovat minimální teplotu 10°C po 
celou dobu zrání.

  Relativní vlhkost vzduchu by neměla být nižší než 65%. 

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu.

  Pro dosažení lepší přilnavosti je vhodné celý prostup důkladně 
provlhčit vodou.

Montážní postup: Stěnová konstrukce

  Očistit prostup vodou. 

  Protřepat dózu Intumex® FS1 ve vodorovné poloze přibližně 20x.

  Aplikace potřebného množství pěny se provádí zdola nahoru za 
mírného tlaku na trysku, kteráu se nastavit směrem dolů.

  Vyplnit prostup z poloviny požadované hloubky a poté provlhčit 
pomocí vodního rozprašovače. Protipožární pěna svou expanzí 
následně doplní celý objem prostupu.

  Následuje potřebná doba pro vytvrzení.

  Odstranit přebytečnou pěnu pomocí ostrého nože.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz 
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® FS1 - Montážní pokyny

Bezpečnostní pokyny

  PU pěna může být mírně toxická v souladu s nařízením o chemických 
látkách

  Zdraví škodlivá při vdechnutí a požití

  Dráždí oči, plíce a kůži

  V případě zasažení oči neprodleně vypláchněte proudem čisté tekoucí 
vody

  V případě potřísnění pokožky neprodleně opláchněte proudem vody a 
omyjte mýdlem

  V případě nevolnosti neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

  Používejte ochranné pomůcky a brýle

  Aplikujte pouze v dobře odvětrané místnosti

  Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, elektrického nářadí atd. 
tento produkt obsahuje hořlavé složky

  Dóza je pod stálým tlakem

  Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotou vyšší než 50°C

  Neotvírejte  dózu násilím a neodhazujte po použití do ohně

  Není určena pro normální skládkování

  Věnujte pozornost informacím od výrobce v bezpečnostním listu
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® PS - Protipožární sáček

Obecné informace
Intumex® PS je protipožární sáček na grafi tové bázi. Umožňuje rychlé a 
bezprašné zatěsnění prostupu. Již použité sáčky se dají opětovně využít, 
pokud nebyly zasaženy otevřeným ohněm. 

Oblast použití
Intumex® PS protipožární sáček je určen pro aplikaci do stěn a stropů.
Je odzkoušen pro těsnění rozvodů kabelů, plastového i kovového potrubí 
s hořlavou izolací a spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Mobilní systém s možností snadného doplnění instalací
  Odolný proti prachu

Technické údaje

Barva světle šedá
Konzistence kompaktní, hotový produkt
Hustota 230 – 430 g/l 
Obsah pevných látek 100%
Reakce na oheň F (nelze odzkoušet – platí požadavky na klasifi kaci 

požární odolnosti)
Expanzní poměr minimálně 1:2,5 (30min./600°C)
Expanzní teplota přibližně 150°C
Objem Intumex® PS 750 přibližně 2l

Intumex® PS 300 přibližně 1l
Rozměry
Intumex® PS 750
Intumex® PS 300

přibližně 320 x 200 mm
přibližně 320 x 100 mm

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
  ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení
  Intumex® PS 300 – 10ks / karton
  Intumex® PS 750 – 5ks / karton
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

  Skladujte v chladném a suchém prostředí

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí
  Zabraňte styku s potravinami
  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® PS - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.   

Základní informace

  Vhodné k zatěsnění standardních kabelových rozvodů včetně lávek a 
plastového potrubí do průměru 50mm.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® PS - Montážní pokyny

Podmínky pro montáž
  Pro dosažení lepší stability se provádí instalace protipožárních sáčků 
Intumex® PS v řadách předepsanou cihlovou vazbou. 

Průměrná spotřeba 

Prostup Obsazenost kabelů
Kombinace PS750/PS300 10% 20% 30% 40%

0,1 m2  Intumex® PS 300 3 2 2 2
+ Intumex® PS 750 12 11 10 9

0,2 m2  Intumex® PS 300 6 4 4 4
+ Intumex® PS 750 24 22 20 18

0,3 m2  Intumex® PS 300 9 6 6 6
+ Intumex® PS 750 36 33 30 27

0,4 m2  Intumex® PS 300 12 8 8 8
+ Intumex® PS 750 48 44 40 36

0,5 m2  Intumex® PS 300 15 10 10 10
+ Intumex® PS 750 60 55 50 45

0,6 m2  Intumex® PS 300 18 12 12 12
+ Intumex® PS 750 72 66 60 54

0,7 m2  Intumex® PS 300 21 14 14 14
+ Intumex® PS 750 84 77 70 63

0,8 m2  Intumex® PS 300 24 16 16 16
+ Intumex® PS 750 96 88 80 72

0,9 m2  Intumex® PS 300 27 18 18 18
+ Intumex® PS 750 108 99 90 81

1,0 m2  Intumex® PS 300 30 20 20 20
+ Intumex® PS 750 120 110 100 90

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce
  Očistit spáru nebo prostup a prostupující instalace.

  U prostupů ve stropní konstrukci, u kterých hrozí propadnutí osob a 
poškození, je nutná instalace vhodného ocelového bednění ze spodní 
strany konstrukce.

  První vrstva Intumex® PS se musí vložit pod nebo mezi prostupující 
instalace.

  Doplnit celý prostup v řadách předepsanou cihlovou vazbou.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® V - Protipožární malta

Obecné informace
Intumex® V je protipožární cementová malta. V kombinaci s tmelem Intumex® 
MG je možné vytvořit systém o hloubce 100mm s požární odolností EI 120. 
Tato kombinace je časově úsporná. 

Oblast použití
Intumex® V protipožární malta je v kombinaci s tmelem Intumex® MG 
určena pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušena pro těsnění rozvodů 
kabelů, plastového i kovového potrubí a VZT. Snižuje riziko šíření kouře 
a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka
  Vynikající tepelná izolace            

  Vytvrzení bez dodatečného pnutí, nepraská v případě teplotního šoku

  Odolná proti klimatickým vlivům, vhodná do venkovního prostředí

Technické údaje

Barva světle šedá

Konzistence prášek

Hustota 0,65 - 0,85g/cm3

Krytí 16cm (dle DIN 1164)

Hustota v mokrém stavu 1,4 + 0,2 g/cm3

Hustota v suchém stavu 1,0 g/cm3 (po 28 dnech)

Obsah vzdušných pórů 13% (1l)

Nasákavost 1,6 l/m2 (po 60minutách)

Ztuhnutí po promíchání 
s vodou přibližně 45 minut (v závislosti na naředění)

Tvrdost

Čas Mez pevnosti Odolnost k tlaku

24 Hodin 1,4 N/mm² 2,7 N/mm²

7 Dní 2,4 N/mm² 7,4 N/mm²

14 Dní 3,0 N/mm² 9,2 N/mm²

28 Dní 4,8 N/mm² 9,9 N/mm²
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® V - Protipožární malta

Certifi kace / Klasifi kace
  ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)

Balení
  Papírové pytle 25kg – 40ks /paleta 
Změna balení vyhrazena!

Uskladnění
  Skladujte v chladném a suchém prostředí

  Chraňte před vlhkem a mrazem

  Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců

  Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny
  Ukládejte mimo dosah dětí

  Zabraňte styku s potravinami

  Používejte ochranné brýle

  Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® V (MG) - Montážní pokyny

Základní pokyny pro montáž a aplikaci

Pro správné určení vhodného systému zjistěte požadovanou požární 
odolnost a typ požárně dělicí konstrukce. Požární odolnost těsnění 
prostupů a spár v požárním úseku je shodná s klasifi kací, nejvýše však s 
požární odolností celé stropní či stěnové konstrukce, pokud je nižší. Systém 
uchycení a kotevní prvky pro instalace musí odpovídat technologickým 
požadavkům. Pro zajištění veškerých parametrů požární odolnosti 
doporučujeme kontrolu statického zajištění instalací (maximálně 250mm 
od stěny nebo stropu po obou stranách).  

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy 
pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se 
stavebně technickým osvědčením, technologickými postupy a ostatními 
předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze 
odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou 
dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných 
prodejců produktů Intumex®. Pro státy, které nejsou členy evropské unie 
platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.  

Základní informace

  Cementová protipožární malta.

  Doporučené míchání v poměru: malta:voda = 5:2.

  Pracovní nástroje lze po použití očistit vodou.

  K úplnému vytvrzení protipožární malty Intumex® V dochází po   
28 dnech.
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Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® V (MG) - Montážní pokyny

Montážní pokyny
  Minimální teplota pracoviště +5°C, maximální +30°C na instalacích i 
na okolní konstrukci.

  Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 65% může mít za následek delší 
dobu vysychání.

  Okolní konstrukce musí být čistá, odmaštěná a zbavená prachu.

  Pro dosažení lepší přilnavosti je vhodné celý prostup důkladně 
provlhčit vodou nebo naředěnou maltou Intumex® V.

Průměrná spotřeba 

Intumex® V / Intumex® MG –údaje v kg suché malty (bez obsahu vody)

Prostup Obsazenost kabelů

Kombinace V/MG 10% 20% 30% 40%

0,1 m2  Intumex® V kg 12 11 9 8

+ Intumex® MG Ks 0,5 1,0 1,5 2,0

0,2 m2  Intumex® V kg 23,0 21,0 18,0 15,0

+ Intumex® MG Ks 1,5 2,0 3,0 4,0

0,3 m2  Intumex® V kg 34,0 29,0 27,0 22,0

+ Intumex® MG Ks 1,5 3,0 4,5 6,0

0,4 m2  Intumex® V kg 44,0 39,0 35,0 29,0

+ Intumex® MG Ks 2,0 4,0 6,0 8,0

0,5 m2  Intumex® V kg 55,0 50,0 44,0 36,0

+ Intumex® MG Ks 2,5 5,0 7,5 10,0

0,6 m2  Intumex® V kg 64,0 58,0 51,0 45,0

+ Intumex® MG Ks 3,0 6,0 9,0 12,0

0,7 m2  Intumex® V kg 76,0 68,0 58,0 52,0

+ Intumex® MG Ks 3,5 7,0 11,0 15,0

0,8 m2  Intumex® V kg 87,0 78,0 68,0 58,0

+ Intumex® MG Ks 4,0 8,0 12,0 16,0

0,9 m2  Intumex® V kg 97,0 87,0 76,0 64,0

+ Intumex® MG Ks 4,5 9,0 13,5 18,0

1,0 m2  Intumex® V kg 109,0 96,0 85,0 73,0

+ Intumex® MG Ks 5,0 10,0 15,0 20,0



64

Používání produktů Intumex® musí být vždy ve shodě s obecnými předpisy pro produkty používané ve stavebnictví, obzvláště pak ve shodě se stavebně technickým osvědčením, 
technologickými postupy a ostatními předpisy určenými národními vyhláškami. Produkt smí používat pouze odborně proškolená fi rma s dostatečnými znalostmi a to pouze ve smyslu 
výrobcem předepsaných technologických postupů. Tyto informace jsou dostupné na internetové adrese www.intumex.at, nebo u autorizovaných prodejců produktů Intumex®. Pro státy, 
které nejsou členy evropské unie platí zvláštní směrnice. V případě potřeby kontaktujte Intumex®.

Intumex® V (MG) - Montážní pokyny

Montážní postup: Stěnová a stropní konstrukce

  Očistit prostup a prostupující instalace.

  Opatřit prostup, základní vrstvou Intumex® V.

  Tmel Intumex® MG vpravit mezi kabely a kabelové svazky.

  U prostupů ve stropní konstrukci je nutná instalace vhodného bednění 
ze spodní strany konstrukce.

  Doplnit zbylý prostup maltou Intumex® V.

  Vyhladit povrch.

  Označit identifi kačním štítkem.

Pro doplňující informace, jak a kde lze použít tento produkt, využijte naší 
databázi systémových variant na přiloženém CD nebo navštivte naše 
webové stránky http://www.intumex.cz
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Intumex® - Systémová databáze na CD 

Prosíme, kontaktujte nás pro doplňující informace. 
Intumex s.r.o., U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 106 227, Fax: +420 224 106 228
E-mail: intumex@intumex.cz, www.intumex.cz



Intumex s.r.o., U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3


