
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2- HOD. PROTIPOŽ. RÚRKOVÁ MANŽETA  S KRYTOM Z POZINKOVANEJ 
MÄKKEJ OCELE ZINTEC 

Diel š.. Priemer rúrky Hĺbka manžety Počet upevň. ôk 
PPC55-2 55 60 3 
PPC82-2 82 60 3 

PPC110-2 110 60 4 
PPC160-2 160 60 6 

4- HOD. PROTIPOŽ. RÚRKOVÁ MANŽETA S KRYTOM Z ANTIKOR. OCELE 

Diel č.. Priemer rúrky Hĺbka manžety Počet upevň. ôk 
PPC25-4 25 60 2 
PPC32-4 32 60 2 
PPC40-4 40 60 2 
PPC48-4 48 60 2 
PPC55-4 55 60 3 
PPC68-4 68 60 3 
PPC82-4 82 60 3 
PPC90-4 90 60 4 

PPC110-4 110 60 4 
PPC125-4 125 60 4 
PPC135-4 135 60 4 
PPC160-4 160 60 6 
PPC200-4 200 190 7 
PPC225-4 225 190 7 
PPC250-4 250 190 8 
PPC315-4 315 190 11 
PPC350-4 350 190 12 
PPC400-4 400 190 14 
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 Aplikácia Prestupy rozvodov – plastové systémy SWD 

sys Doba požiarnej 
odolnosti: 

120 minút a 240 minút 
Izolácia/integrita Izolácia a odolnosť 
Skúšobná norma BS 476: Časť 20: 1987 a BS EN 1366-3: 2004 
Druh schválenia Certifire CF635 [len 2 hodiny] 

 
Rúrkové manžety Údaje o výrobku 

 
 

Rúrkové manžety Pyroplex® sú špecificky určené na 
obnovenie požiarnej odolnosti steny alebo podlahy, ktorá je 
prestúpená plastovými horľavými rúrkami používanými 
v splaškových, odpadových a kanalizačných rozvodoch. 
Utesňujú uzavreté horľavé potrubia priemeru od 25 mm do 
400 mm a môžu sa upevniť čelne alebo vsadiť do 
stenovej alebo stropnej konštrukcie. Sú vhodné pre 
použitie na betónové, murované a sadrokartónové deliace 
steny. K dispozícii sú v dvoch požiarnych odolnostiach: do 
2 hodín a do 4 hodín, každá verzia má uzatváracie 
príchytkové zariadenie, ktoré zaisťuje pripevnenie rúrkových 
manžiet rýchlo a ľahko na miesto.   

 

Rúrkové manžety Pyroplex® sú skúšané podľa BS 476: Časť 20: 
1987 a BS EN 1366-3: 2004 a majú európsku klasifikáciu 
podľa BS EN 13501-2: 2007. Rúrkové manžety Pyroplex® na 
2-4 hodiny spĺňajú požiadavky uvedené v Certifire TS03. 

   Osvedčenie Certifire č. CF635 
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Oblasť aplikácie 
Rúrkové manžety Pyroplex® sú špecificky určené na zabránenie 
prestupu ohňa a horúcich plynov cez: 
• Betónové, murované a sadrokartónové deliace steny. 
• Betónové podlahové konštrukcie. 
• Splaškové, odpadové a kanalizačné ´nadzemné´ aplikácie. 
Vlastnosti výrobku 

  • Rúrkové manžety Pyroplex® dosahujú ohňovzdornosť buď do 2  
    alebo do 4 hodín. 

• 2-hodinová manžeta má vonkajší kryt z pozinkovanej ocele. 
• 4-hodinová manžeta má vonkajší kryt z antikorovej ocele. 

   • Príchytkové uzatváracie zariadenie znamená, že manžety sa ľahko   
    pripevňujú na miesto okolo rúrky a otáčajú alebo zasúvajú do  
    polohy  . 

• Napeňujúci materiál vôbec nenasiakavý vodou, je robustný, 
neodlupuje sa a ťažko sa trhá. 

Sortiment výrobkov 

Pokyny pre inštaláciu 
1. Zabezpečte, aby bol podklad 
okolo rúrky rovný a bez prekážok – 
ak treba, opravte ho použitím 
napeňujúceho akrylového tmelu 
Pyroplex®. 
2. Uvoľnite poistný kolík a dajte 

rúrkovú manžetu okolo rúrky.   
3. Pretiahnite príchytku cez 

otvor v rúrkovej manžete 
a zahnite dozadu o 180˚ pre 
zaistenie. 

Stenové aplikácie 
Čelne pripevnené   
 

   
   
   

 
Zaliate Zaliate 

 
 
 
 
	  
Podlahové	  aplikácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch [mm]. 
Schválenie kvality

4. Zaistite rúrkovú manžetu tak, že 
vyvŕtate otvory do konštrukcie 
pomocou upevňovacích ôk ako 
šablóny. Pre upevnenie použite 

puzdrové kotvy M8 x 65 mm alebo 
rozpínacie skrutky 50 mm [min.]. 

Čelne pripevnené Zaliate Pyroplex Limited má systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa 
požiadavky ISO 9001:2008,  a  je nezávislé overovaný firmou BSI Quality 
Assurance podľa osvedčenia č. FM10371. 
Ďalšie informácie 
Informácie uvedené v tomto dokumente sú správne podľa našich 
najlepších znalostí. Používatelia našich výrobkov Pyroplex® musia

5. Keď je manžeta bezpečne pripevnená na miesto, môžu sa všetky 
zvyškové medzery medzi manžetou a podkladom vyplniť 
použitím napeňujúceho akrylového tmelu  Pyroplex®. 

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_3/0411 CF635  



 
 

 
  

 
 

 
 

 

Forma Pevná 
Farba Čierna 

Zápach Kyslý 
Medzné hodnoty výbuchu Žiadne 

 

Označovanie podľa smerníc EHS 
Národná legislatíva/predpisy Nie je príslušné 

Klasifikácie VbF  Žiadne 
Trieda nebezpečenstva pre vodu Nie je príslušné 

 

 
 

Technické údaje 
Skúšky výrobku 
Pyroplex Limited vykonal množstvo skúšok na požiarnu odolnosť  
na potvrdenie vhodnosti výrobku a preukázanie zhody výrobku 
použitím 
BS 476: Časť 20: 1987 a BS EN 1366-3: 2004. Klasifikačný 
protokol EN podľa BS EN 13501-2: 2007 je dostupný na 
vyžiadanie. 
Záznamy o údržbe a inštalácii 
Nakoľko výrobok podlieha programom bežnej údržby a výmen, 
Pyroplex Limited odporúča, aby sa všetky materiály požiarnych 
uzáverov pravidelne kontrolovali, aby sa zabezpečilo, že výrobok 
zostane funkčne odolný.  
Vymeňte a nastavte všetky poškodené komponenty na 
obnovenie protipožiarnej odolnosti steny alebo podlahy. 

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 Fyzikálne a chemické vlastnosti 
Zloženie/informácie o zložkách 
Chemická podstata: Štruktúra termoplastických prvkov s 
obsahom vsunutého grafitu a syntetickej zmesi s pridaním 
plnív a procesných olejov. Prítomná v oceľovom vonkajšom 
kryte na vyformovanie konečného produktu.  

 

Možné nebezpečenstvá 
Základné nebezpečenstvo: Nepodlieha vyhláške pre nebezpečné 
látky. 
Kritické nebezpečenstvo pre človeka a životné prostredie: 
Nie je príslušné. 

 

Opatrenia prvej pomoci 
Kontakt s pokožkou: Dôkladne umyte mydlom a vodou. 
Kontakt s očami: Umývajte najmenej 15 minút pod tečúcou 
vodou s otvorenými viečkami, vyhľadajte očného špecialistu. 
Pri požití: Ihneď vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie 
a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. , 
Pri vdýchnutí: V pevnom stave nie je príslušné. 

Protipožiarne opatrenia 
Napeňujúci materiál Pyroplex® je samozhášací. 
Vhodné hasiace médiá: Voda, pena, prášky alebo suché 
hasiace médiá. 
Špeciálne ochranné vybavenie: Vhodné formy OOPP [osobné 
ochranné pracovné prostriedky]. 
V prípade požiaru kontaktujte príslušnú pohotovostnú službu pre 
pomoc. 

 

Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
Osobné bezpečnostné opatrenia: V prípade požiaru zabezpečte 
dostatočné vetranie. 
Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabezpečte, 
aby boli materiály zlikvidované v súlade s predpismi miestnych 
úradov a/alebo štátnej legislatívy. 
Spôsoby čistenia: Nie sú potrebné žiadne špeciálne 
opatrenia. 

 

Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia: Žiadne špeciálne požiadavky. 
Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste [nie nad 
+35°C]. Uchovávajte mimo dosahu detí. Postarajte sa o vhodné 
vetranie. 

Kontroly expozície a osobná ochrana 
Ochrana dýchacích ciest: Žiadne sa normálne nevyžadujú, keď sa 
výrobok dodáva v pevnej forme. Vŕtanie spôsobuje 
nebezpečenstvo prachu. 
Ochrana rúk: Normálne sa žiadna nevyžaduje. 
Ochrana zraku: Normálne sa žiadna nevyžaduje. 
Ochrana kože: Normálne sa žiadna nevyžaduje. 

 
 
 
 
Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
Stabilita a reaktivita  
Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť: 
Tepelný rozklad nad +300 °C. 
Nebezpečné produkty rozkladu: Tepelný rozklad, plyny obsahujú 
chlorovodík. Avšak, aktivovaný grafit je účinný pri odstraňovaní 
aromatických čiastočiek z emisií dymu.. 
 

Toxikologické informácie 
Akútna toxicita: V pevnom stave nie je príslušné. 
 

Ekologické informácie 
Všeobecné odporúčanie: Dodržiavajte zákonné ustanovenia 
ohľadom preventívnej ochrany spodnej vody a povrchovej vody ako 
aj vzduchu. 
 

Pokyny pre likvidáciu 
Balenie výrobku: Pozrite si predpisy miestnych úradov. 
Odporúčania: Likvidácia špeciálnymi prostriedkami v súlade 
s miestnymi predpismi, napr. vhodné uloženie. 
Odporúčanie pre kontaminované balenie: Nie je príslušné. 
 

Informácie o doprave 
Dopravné nebezpečenstvo: Pre dopravu tohto materiálu neplatia 
žiadne predpisy. Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre cestnú, 
námornú alebo leteckú dopravu. 

Regulačné informácie 

 

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  Issue_3/0411  CF635 


