
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

17815 Šírka 
upchávky 

Hĺbka 
upchávky 

Druh 
spoja 

Podkladový 
materiál 

 
Odolnosť 

 
Izolácia  

L 10mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 244 min. 

K 20mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 90 min. 

J 40mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 244 min. 

I 35mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 175 min. 

H 10mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 244 min. 

G 40mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 92 min. 
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 Aplikácia Tesnenie lineárnych spojov a škár - dilatácia 

Doba požiarnej 
odolnosti: 

240 minút 
Izolácia/integrita Izolácia a odolnosť 
Skúšobná norma BS 476: Časť 20: 1987 a BS EN 1366-4: 2006 
Druh schválenia Certifire CF595 

 
Napeňujúci akrylový tmel  Údaje o výrobku 
 
 

Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® je jednozložkový, 
s vysokým modulom pružnosti, bezhalogénový výrobok. 
Výrobok je určený hlavne pre použitie vo vnútorných 
aplikáciách. Je vhodný na špárovanie obvodu okolo dverí, okien, 
kovových rozvodov a na použitie v lineárnych spojoch v stenách 
a podlahách s malým pohybom. 

 

Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® môže zabezpečiť 
vlastnosti požiarnej odolnosti až do 240 minút v závislosti 
na požadovanej aplikácii a základnom materiáli.  
Materiál je kompatibilný s bežnými stavebnými materiálmi. 

 

Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® je skúšaný podľa 
BS 476: Časť 20: 1987, BS EN 1366-4: 2006 a má európsku  
Klasifikáciu EI240 v súlade s BS EN 13501-2: 2007. 

 
Osvedčenie Certifire č. CF596 
 

 
 

Oblasť aplikácie 
Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® je špecificky určený pre: 
• Utesňovanie lineárnych spojov a škár. 
• Utesňovanie okolo prestupov kovových rúrok. 
• Utesňovanie okolo prestupov plastových rúrok alebo káblov, 
ktoré sú chránené odporúčaným napeňujúcim produktom 
Pyroplex®, napr. manžeta rúrky, obal rúrky. 

Vlastnosti výrobku 
• Odolný voči požiaru až 240 minút. 
• Vynikajúca priľnavosť na bežné stavebné materiály. 
• Dilatačná schopnosť +/- 15%. 
• Plne natierateľné. 
• Zásobníky a fóliové balíky sú plne recyklovateľné. 
• Dostupné v bielej farbe. Iné farby sú k dispozícii na požiadanie. 

 

Údaje o výrobku 
Horizontálne spoje - stena 

 

 
17815 Šírka 

upchávky 
  Hĺbka 

upchávky 
Druh 
spoja 

Podkladový 
materiál 

 
Odolnosť 

 
Izolácia 

 

A 10mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 235 min. 

B 10mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 244 min. 

C 35mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 244 min. 

D 35mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 175 min. 

E 10mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 143 min. 

F 10mm 10mm Single Min. vlákno 244 min. 244 min. 

Vertikálne spoje - podlaha 

• Min. merná hmotnosť minerálneho vlákna 100 kg/m3  = šírka 
podkladového tesnenia z minerálneho vlákna x 2. 
• Pre ďalšie údaje ohľadom konfigurácie a podmienok 
expozície pozri správu WF Report č. 178415. 
Pokyny pre inštaláciu 

1. Pre vnútorné aplikácie zabezpečte, aby všetky plochy boli čisté, 
suché, oklepané a bez námrazy. Všetky spoje dôkladne vyčistite, 
aby priľnavosť silikónu na podklad nebola oslabená. 

2. Môže byť potrebné zamaskovať priľahlé plochy, aby sa zabránilo 
znečisteniu a zabezpečilo úhľadné vedenie tmelu. Po opracovaní 
a dokončení je potrebné maskovacie pásky ihneď odstrániť. 

3. Nainštalujte podkladové materiály podľa potreby a vyplňte 
dutiny alebo prázdny priestor akrylom. 

4. Spoj je potrebné opracovať do 5 minút po aplikácii tmelu, aby sa 
zabezpečil dobrý kontakt medzi silikónom a podkladom. 
Opracovanie dodá tmelu hladký a profesionálny vzhľad. 

5. Spotrebované zásobníky zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
 

Balenie výrobku 
Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® sa dodáva v: 
 
 
 
 
 
 
 
 
zásobníkoch 310 ml fóliových balíkoch 600ml  vo vedrách 10 litrov 
 
Schválenie výrobku 
Pyroplex Limited má systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa 
požiadavky ISO 9001:2008, a je nezávisle overovaný firmou BSI podľa 
osvedčenia č. FM10371. 

Ďalšie informácie 
Informácie uvedené v tomto dokumente sú správne podľa našich 
najlepších znalostí. Používatelia našich výrobkov Pyroplex® 
musia niesť zodpovednosť za dodržiavanie súčasných právnych 
predpisov a nariadení. 
Z dôvodu našej politiky neustáleho zlepšovania si Pyroplex 
Limited vyhradzuje právo na zmenu technických podmienok bez 
predchádzajúceho upozornenia. 

 
 
 
 

Pyroplex Limited, The Furlong, Droitwich, Worcestershire WR9 9BG, 
UK [t] +44 [0]1905 795432  [f] +44 [0]1905 791878  [e] 
info@pyroplex.com www.pyroplex.com 

 
 
Vydanie_4/0411  CF596 



 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Technické údaje 
Skúšky výrobku 
Pyroplex Limited vykonal množstvo nezávislých skúšok na  
protipožiarnu odolnosť na potvrdenie vhodnosti výrobku 
a preukázanie zhody výrobku použitím BS 476: Časť 20: 1987, 
BS EN 1366-4: 2006 a ostatných medzinárodných noriem. 
Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex®  má európsku 
klasifikáciu EI240 podľa BS EN 13501-2: 2007. 

Konfigurácia spojov 
Protipožiarne vlastnosti materiálu sú založené na konfigurácii 
spojov a polohe a mieste upchávky v rámci konštrukcie 
a použitých základných materiálov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINGLE-SIDED JOINT - 
jednostranný spoj  

 

Základné materiály 

DOUBLE-SIDED JOINT 
obojstranný spoj 

 

Základné materiály 
PE Polyetylén s nominálnou mernou hmotnosťou 0,35 kg/m3 

MW Minerálna vlna s nominálnou mernou hmotnosťou 100 kg/m3 
 

Konštrukčné stavby 
Napeňujúci akrylový tmel Pyroplex® sa môže používať 
v stenách a podlahách pevnej konštrukcie. 

 

Konštrukčný 
prvok 

Doba požiarnej 
odolnosti  [min.] 

Minimálna 
hrúbka  

Druhy materiálu a minimálna 
merná hmotnosť 

 
Stena a podlaha Až do 120 

minút 
 

100 mm Pevné murivo* s mernou 
hmotnosťou najmenej 650 
kg/m3  

Stena a podlaha Až do 120 
minút 

 
150 mm Pevné murivo* s mernou 

hmotnosťou najmenej 
650kg/m3 

* Pórovitý betón, ľahké škvarové bloky a/alebo pevná tehlová stavba. 

Stenová  konštrukcia a doby odolnosti voči ohňu: 
• Pórovitý betón, ľahké škvarové bloky a/alebo pevná tehlová  
konštrukcia. 

 

Sprievodca spotrebou 
 

 Šírka 
Hĺbka 6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 
6 mm 8,6 m 5,1 m 3,8 m 12,5 m 
10 mm 5,16 m 3,1 m 2,5 m 1,0 m 
15 mm 3,8 m 2,0 m 1,3 m 0,8 m 

 
Bežné metre na zásobník 310 ml, uvedené údaje sú odhad a len pre orientáciu. 

 

Záznamy o údržbe a inštalácii 
Pyroplex Limited odporúča, aby sa všetky materiály požiarnych  
uzáverov pravidelne kontrolovali, aby sa zabezpečilo, že výrobok  
zostane zabudovaný. 

Záruka na výrobok 
Za predpokladu, že výrobok je namontovaný v súlade  
s požiadavkami návodu na postup, sú charakteristiky protipožiarnych  
vlastností výrobku zaručené na dobu 10 rokov. 

 

Technická podpora a poradenstvo 
Ak budete potrebovať akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa 
tohto výrobku, kontaktujte Pyroplex Limited alebo navštívte 
našu internetovú stránku www.pyroplex.com.



 
 

 
 

Materiálové bezpečnostné údaje 
Zloženie/informácie o zložkách 
Látky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie v zmysle 
predpisov CHIP alebo ktoré sú určené medznými hodnotami 
expozície pri práci: 

 

Názov Einics č. Rozsah konc. Symbol R-vety 
Diizononyl-ftalát 249-079-5 2,5-10% – – 

Možné nebezpečenstvá 
Základné nebezpečenstvo: Podľa predpisov CHIP nie je 
klasifikovaný ako nebezpečný. 

 

Opatrenia prvej pomoci 
Všeobecné: Vo všetkých prípadoch pochybnosti alebo ak príznaky 
pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Vdýchnutie: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 
Kontakt s pokožkou: Odstráňte znečistený odev. Dôkladne 
umyte pokožku mydlom a vodou alebo uznávaným čističom na 
pokožku. NEPOUŽÍVAJTE ROZPÚŠŤADLÁ ALEBO RIEDIDLÁ. 
Kontakt s očami: Je potrebné vybrať kontaktné šošovky. 
Vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 10 minút pri 
otvorených viečkach a vyhľadajte lekársku pomoc.  
Požitie: Pri náhodnom prehltnutí vypláchnite ústa vodou a 
vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.  
NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. 

Protipožiarne opatrenia 
Odporúčané hasiace médiá: Pena odolná voči alkoholu, 
CO2, prášok, vodná sprcha/hmla.  

Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
Zabráňte vstupu neoprávnených osôb. Zabráňte úniku do 
kanalizácie alebo vodných tokov. Ak sa výrobok dostane do 
kanalizácie alebo stoky, je potrebné ihneď kontaktovať miestnu 
vodárenskú spoločnosť. V prípade kontaminácie potokov, riek 
alebo jazier Úrad pre životné prostredie. 

Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 
V priestoroch skladovania a používania výrobku musí byť zákaz 
fajčenia, jedenia a pitia. Nikdy nepoužívajte vysoký tlak na 
vyprázdňovanie, zásobník nie je tlaková nádoba. Zaistite 
dobré upratovanie a pravidelné bezpečné odstránenie 
odpadových materiálov. 
Skladovanie: Dodržiavajte preventívne opatrenia.  
Skladujte medzi +5˚C a +23˚C na dobre vetranom mieste mimo 
dosahu zdrojov tepla. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Skladujte oddelene od oxidačných činidiel 
a silne alkalických a silne kyslých materiálov. 

Kontrola expozície a osobná ochrana 
Kontrola expozície: Počas aplikácie a sušenia zabezpečte 
dostatočné vetranie. Ak je to praktické, malo by sa to dosiahnuť 
použitím miestneho aspiračného vetrania. Ak to nie je 
postačujúce pre udržanie koncentrácie výparov pod relevantnú 
medznú hodnotu expozície pri práci, musí sa používať vhodná 
respiračná ochrana. 
Kontrola expozície pri práci: Všetky osobné ochranné 
pracovné prostriedky [OOPP] vrátane prostriedkov respiračnej 
ochrany [PRO], používané na kontrolu expozície nebezpečných 
látok musia byť zvolené tak, aby spĺňali požiadavky na predpisy 
COSHH.  
Ochrana dýchacích ciest: Ak vystavenie nebezpečným 
látkam nemôže byť ovládané zabezpečením prirodzeného 
vetrania, napr. práca v uzavretých priestoroch, mala by byť 
expozícia ovládaná tam, kde je to primeraným spôsobom 
uskutočniteľné, použitím mechanického respiračného 
vetrania; ak je to primeraným spôsobom neuskutočniteľné, 
musí sa nosiť vhodný dýchací ochranný prístroj.. 
Ochrana rúk: Ak môže dôjsť k expozícii kože, je potrebné 
vyžiadať radu od dodávateľov rukavíc na vhodné druhy a dobu 
používania pre tento výrobok. Exponovaným oblastiam pokožky môžu 
pomôcť ochranné krémy, ale tie nie sú náhradou za plnú fyzickú ochranu. 

Ochrana zraku: Je potrebné nosiť ochranu zraku. 
Ochrana kože: Bežne sú vhodné bavlnené alebo bavlneno-
syntetické kombinézy. Silne znečistený odev je potrebné odstrániť 
a pokožku umyť mydlom a vodou alebo uznávaným čističom 
pokožky. 

Fyzikálne	  a	  chemické	  vlastnosti 
 

Fyzikálny stav Tixotropná pasta 
Špecifická hmotnosť 1,62 – 1,66 @ +20˚C. 

Rozpustnosť vo vode Áno, nie je vhodné 
 
Stabilita a reaktivita 
Stabilný pri odporúčaných podmienkach skladovania 
a manipulácie. Pri požiari sa môžu tvoriť nebezpečné produkty 
rozkladu ako dym, oxid uhličitý a oxid uhoľnatý. Uchovávanie 
mimo dosahu oxidačných činidiel a silne alkalických a silne 
kyslých materiálov, aby sa zabránilo možnosti exotermickej 
reakcie. 

Toxikologické informácie 
O samotnom výrobku nie sú k dispozícii žiadne údaje.  
Výrobok bol hodnotený podľa konvenčnej metódy v CHIP a je 
klasifikovaný pre toxikologické nebezpečenstva podľa nej. Táto 
berie do úvahy, pokiaľ je známa, oneskorené a okamžité účinky 
a chronické účinky komponentov z krátkodobej a dlhodobej 
expozície orálnymi, dýchacími a kožnými cestami expozície 
a očným kontaktom. 

Ekologické informácie 
Platia požiadavky predpisov na kontrolu znečistenia vzduchu 
stanovené v zákone o ochrane životného prostredia. 
Výrobok je hodnotený konvenčnou metódou v CHIP a nie je 
klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. 
 

Pokyny pre likvidáciu 
Zlikvidujte v súlade s požiadavkami miestnych úradov. 
 

Informácie o doprave 
Doprava v objektoch užívateľa: Výrobok prepravujte vždy v uzavretých 
nádobách, ktoré sú kolmo a zaistené. Zabezpečte, aby osoby 
prepravujúce výrobok vedeli, čo robiť v prípade nehody alebo 
úniku. 
Ďalšia doprava po zakúpení: Doprava musí byť v súlade s ADR pre 
cestnú, IMDG pre námornú a ICAO/IATA pre leteckú dopravu. 
Riadny prepravný názov: Výrobok nie je klasifikovaný 
ako nebezpečný pre prepravu. 
 
Regulačné informácie 
Výrobok je považovaný za nie nebezpečný podľa predpisov CHIP. 
Pre používanie tohto výrobku pri práci platia ustanovenia 
zákona pre zdravie a bezpečnosť pri práci a predpisov pre 
kontrolu látok nebezpečných pre zdravie. 
Informácie obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov 
nepredstavujú vlastné hodnotenie užívateľa ohľadom rizík 
na pracovisku ako je vyžadované ďalšími predpismi pre 
zdravie a bezpečnosť. 


