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Angielskie tłumaczenie sporządzone przez DIBt - Wersja oryginalna w języku niemieckim 

Nazwa handlowa  

 

Trade name 

System do uszczelniania przejść instalacyjnych  „PYRO-SAFE 

Flammotect Dwuwarstwowy“ 

„PYRO-SAFE Flammotect – Double layer” 

 

Właściciel aprobaty  

Holder of approval 

svt Brandschutz 

Vertriebsgesellschaft mbH International 

Glüsinger Straße 86 

21217 Seevetal 

NIEMCY 

 

Przedmiot aprobaty  

i przeznaczenie wyrobu 

Generic type and use of 

construction product 

Mieszane przejście instalacyjne 

 

Mixed penetration seal/ Kombiabschottung 

Termin ważności: 

Validity: 

od 

from 

do 

to 

8 czerwca 2013 

 

28 czerwca 2018 

 

 

Manufacturing plant svt Brandschutz 

Vertriebsgesellschaft mbH International 

Glüsinger Straße 86 

21217 Seevetal 

NIEMCY 
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Europejska Aprobata Techniczna 

ETA-13/0903 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 

1 Niniejsza europejska aprobata techniczna została wydana przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 

 zgodnie z: 

 dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
1
, 

zmienioną przez dyrektywę Rady 93/68/EWG
2
 oraz rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1882/2003
3
; 

 ustawą o wprowadzaniu do obrotu i wolnym obrocie wyrobami budowlanymi w celu realizacji dyrektywy 

Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 

oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (ustawy o wyrobach budowlanych) z dnia 28 

kwietnia1998 r.
4
, ostatnio zmienione w art. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2011 r.

5
; 

 wspólnymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi składania wniosków, opracowywania i wydawania 

europejskich aprobat technicznych określonych w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/WE
6
; 

 wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych , Wyroby do zabezpieczeń ogniochronnych i 

uszczelnień przeciwpożarowych. Część 2 Uszczelnienia przejść instalacyjnych, ETAG 026-02. 

2 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do sprawdzenia spełnienia wymogów zawartych 

niniejszej europejskiej aprobaty technicznej.  Sprawdzenie wymogów może być przeprowadzone w zakładzie 

produkcyjnym. Posiadacz europejskiej aprobaty technicznej ponosi jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z 

europejską aprobatą techniczną i z przewidzianym dla nich przeznaczeniem. 
 

3 Prawa do niniejszej europejskiej aprobaty technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, 

przedstawicieli producentów lub zakłady produkcyjne, które nie zostały wskazane na stronie 1 niniejszej europejskiej 

aprobaty technicznej. 
 

4 Niniejsza europejska aprobata techniczna może zostać uchylona przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej 

w szczególności na podstawie informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG. 
 

5 Niniejsza europejska aprobata techniczna może być udostępniana, włącznie z jej przesyłaniem za pomocą 

metod elektronicznych, jedynie w całości.  Publikowanie części dokumentu jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej 

zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej.  W takim przypadku na kopii powinna znaleźć się informacja, że jest 

to fragment dokumentu.  Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą być sprzeczne z treścią oraz  

przeznaczeniem europejskiej aprobaty technicznej. 
 

6 Europejska aprobata techniczna wydawana jest przez jednostkę certyfikującą w jej języku urzędowym i  w pełni 

odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA.  Inne wersje językowe powinny być oznaczone jako tłumaczenia. 

Strona 2 z 38 | 28 czerwca 2013 roku 

 1
                      Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40, 11 luty 1989 roku, s. 12 

 2
                      Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220, 30 sierpnia 1993 roku, s. 1 

 3
                      Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 284, 31 października 2003 roku, s. 25 

  4
                    Bundesgesetzblatt Tell 11998, p. 812 

  6
                     Bundesgesetzblatt Teil 12011, p. 2178 

  6
 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17, 20 stycznia 1994 roku, s. 34 
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II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 

1 Opis wyrobu i jego przeznaczenie 

1.1 Opis wyboru budowlanego 

1.1.1 Opis uszczelnienia mieszanego przejścia instalacyjnego 

Uszczelnienie mieszanego przejścia instalacyjnego o nazwie „ PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

składa się głównie z płyt z włókna mineralnego, powłoki z materiałów o działaniu endotermicznym, oraz  

- w zależności od przechodzących instalacji - w razie potrzeby owinięcia materiałem pęczniejącym (patrz 

załącznik 1). Uszczelnienie mieszanego przejścia instalacyjnego  należy wykonać zgodnie z załącznikiem 3 

z zastosowaniem komponentów przedstawionych w załączniku 1. 

1.1.2 Opis komponentów uszczelnienia mieszanego przejścia instalacyjnego 

1.1.2.1 Płyty z włókna mineralnego 

Płyty z włókna mineralnego, typu „Hardrock 040”, produkcji Deutsche Rockwool Mineralwool 

GmbH, Niemcy, zgodnie  ze specyfikacjami przedstawionymi w załączniku 1 

1.1.2.2 Materiał o działaniu endotermicznym 

Materiał o działaniu endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub „SIBRAUT AS", produkcji 

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Niemcy, zgodnie ze 

specyfikacjami przedstawionymi w załączniku 1. 

1.1.2.3 Materiał pęczniejący 

Materiał pęczniejący „PYRO-SAFE DG-CR" (bandaż ogniochronny do owinięcia kabli lub rur)  produkcji 

 svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Niemcy, zgodnie ze specyfikacjami 

przedstawionymi w załączniku 1. 

1.1.2.4 Maty z włókna mineralnego 

Maty z włókna mineralnego do izolacji lokalnej, pod nazwą „Klimarock”, 

wyprodukowane przez Deutsche Rockwool Mineralwool GmbH, Niemcy, zgodnie ze 

specyfikacjami przedstawionymi w załączniku 1. 

1.1.2.5 Kształtki rurowe (otuliny) 

Kształtki rurowe z wełny mineralnej do  izolacji lokalnej, pod nazwą „ProRox PS 960”, produkcji firmy  

Deutsche Rockwool Mineralwool GmbH, Niemcy, zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w 

załączniku 1. 

1.1.2.6 Izolacja rur 

- Izolacja rur do izolacji lokalnej  , z  „Armaflex Protect”, produkcji Armacell GmbH, Niemcy, 

- Izolacja rur do izolacji lokalnej, z „Kaiflex ST”, produkcji Kaimann GmbH, Niemcy, zgodne ze 

specyfikacjami przedstawionymi w załączniku 1. 
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1.2 Przeznaczenie 

1.2.1 Informacje ogólne 

1.2.1.1   Mieszane przejście instalacyjne stosowane jest do uszczelniania otworów zgodnie z paragrafem 1.2.3 w 

ścianach i stropach ognioochronnych według paragrafu 1.2.2, z przejściami instalacji i zgodnie z punktem 

1.2.47 i służy utrzymaniu klasy odporności ogniowej ścian lub stropów  w pobliżu przejść instalacyjnych. 

1.2.1.2 Mieszane przejścia instalacyjne osiągają maksymalną klasę odporności ogniowej El 120 

 (El 120-U/U dla rur plastikowych oraz El 120-U/C dla rur metalowych) (patrz również paragraf  2.3). 

1.2.1.3 Mieszane przejścia instalacyjne mogą być stosowane wewnątrz budynków i są odporne na wilgoć (patrz 

paragraf 2.5). Przydatność do zastosowania na zewnątrz budynków została potwierdzona (kategoria 

użyteczności  X zgodnie z EOTA TR 024). 

1.2.1.4 Mieszane przejścia instalacyjne mogą być również stosowane w celu uszczelnienia otworów, przez które w 

chwili montażu nie przechodzą instalacje, przeznaczonych do późniejszego planowanego instalowania 

dodatkowych jej elementów. Modyfikacje instalacji mogą być wykonywane (dodanie lub usunięcie instalacji) 

w przypadku zapewnienia zgodności z treścią niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 

 

1.2.2 Elementy budowlane 

Mieszane przejście instalacyjne  może być stosowane w lekkich ścianach działowych  (grubość dw≥ 100 

mm), ścianach masywnych (grubość dw≥ 100mm) oraz stropach masywnych (grubość do≥ 150mm), patrz 

załącznik nr  2 i są klasyfikowane do klasy odporności ogniowej zgodnie z wymogami  EN 13501-2. 

1.2.3 Otwory w elementach budowlanych 

1.2.3.1 Wymiary otworów podlegających uszczelnieniu nie mogą przekraczać 1250 mm (szerokości) x 1200 mm 

(wysokości) w ścianach. 

1.2.3.2 Należy zapewnić odstęp co najmniej 200 mm pomiędzy otworami przejść instalacyjnych lub innymi 

otworami . Odległość pomiędzy przejściami instalacyjnymi, zgodnie z niniejszą ETA może zostać 

zredukowana do 100 mm w przypadku, gdy otwory podlegające uszczelnieniu nie są większe niż 400 mm x 

400 mm. 

1.2.4 Instalacje 

1.2.4.1 W mieszanym przejściu instalacyjnym mogą być uszczelniane kable , konstrukcje nośne kabli (koryta 

kablowe lub drabinki kablowe), rury palne i niepalne zgodnie z załącznikiem nr 2. Całkowity dopuszczalny 

przekrój instalacji (związany ze stosownymi wymiarami zewnętrznymi; włącznie z konstrukcjami nośnymi 

kabli) nie może przekraczać 60% wielkości otworu. Instalacje muszą zostać  zamocowane prostopadle do 

powierzchni uszczelnienia ściany/stropu/przejścia. Odległości pomiędzy indywidualnymi instalacjami oraz 

pomiędzy instalacjami oraz krawędzią uszczelnienia, muszą być zgodne z informacjami podanymi w 

załączniku nr 2, z uwzględnieniem  rodzaju instalacji. 

1.2.4.2 Rury przechodzące przez przejście instalacyjne mogą być zastosowane wyłącznie dla cieczy  niepalnych, 

pneumatycznych systemów przesyłowych lub do systemów odpylania. 

Należy przestrzegać regulacji Państw Członkowskich w zakresie szczegółowych specyfikacji 

instalacji rur (przeznaczenie rur), w którym można zastosować uszczelnienie przejść (np. rury wody pitnej, 

rury grzewcze, rury ściekowe)8. 

Strona 4 z 38 | 28 czerwca 2013 roku 

7
 Postanowienia techniczne Państw Członkowskich w sprawie projektu oraz niezawodności zabezpieczeń rur pozostają bez zmian. 

8  
Uszczelnienie przejść instalacyjnych rur może zostać wykonane wyłącznie w przypadku , gdy spełnione są wymagania klasyfikacji w danym 

kraju. Należy zwrócić szczególną uwagę na badane zakończenie rur podane w klasyfikacji w celu potwierdzenia przydatności do zastosowania 

(patrz rozdział 2.2). 
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Przydatność mieszanego uszczelnienia przejść instalacyjnych rur  zgodnie z niniejszą Europejską Aprobatą 

Techniczną została potwierdzona badaniami ogniowymi . Zakończenie rur plastikowych U/U zgodne z EN 

1366-3 pokrywa wszystkie inne zakończenia rur. Rury metalowe badane z zakończeniem C/U zgodnie z 

EN 1366-3 pokrywają również zakończenie rur C/C. 

 

1.2.4.3 Pierwsza podpora  instalacji musi zostać zainstalowana w ścianie zgodnie z załącznikiem nr 19. 

1.2.5 Trwałość 

Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej są oparte o deklarowaną trwałość wynoszącą 

10 lat dla mieszanego przejścia instalacyjnego „PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy”, pod 

warunkiem spełnienia warunków przedstawionych w rozdziałach 4 i 5, dotyczących produkcji, instalacji, 

zastosowania i naprawy. Informacje dotyczące trwałości nie powinny być interpretowane jako gwarancja 

producenta i należy ich traktować jako pomoc w wyborze odpowiednich wyrobów  

dla oczekiwanej i stosownej ekonomicznie trwałości konstrukcji. 

2 Cechy wyrobu i metody weryfikacji 

2.1 Informacje ogólne 

2.1.1 Przydatność mieszanego przejścia instalacyjnego do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem została 

oceniona zgodnie z ETAG 026 Część 2:2008-01-01. 

Dla celów oceny mieszanego przejścia instalacyjnego przyjęto następujące cechy wyrobu: „reakcja  

na ogień”, „odporność ogniowa”, „emisja substancji niebezpiecznych” oraz „trwałość i zdatność  

do użytku”. 

2.1.2 Charakterystyka wyrobu przedstawiona w rozdziałach 2.2 do 2.5 ma zastosowanie wyłącznie  

do uszczelnienia przejść oraz jego komponentów opisanych w niniejszej ETA. Deutsches Institut für 

Bautechnik zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich zmianach w materiałach, składzie, 

wymiarach lub właściwościach tych komponentów. Deutsches Institut für Bautechnik następnie zdecyduje, 

czy potrzebne jest przeprowadzenie nowej oceny. 

2.2 Reakcja na ogień 

Płyty z włókna mineralnego, otuliny z wełny mineralnej do lokalnej izolacji rur izolacja z kauczuku 

syntetycznego,komponent pęczniejący oraz komponenty o właściwościach endotermicznych są zgodne z 

klasami reakcji na ogień według normy EN 13501-1 określonej w załączniku nr 1. 

2.3 Odporność ogniowa 

Mieszane przejście instalacyjne zostało przebadane zgodnie z EN 1366-3:07/2009. Uszczelnienie przejścia 

instalacyjnego spełnia wymagania Klasy El 120 (końcówki dla rur plastikowych -U/U oraz metalowych -C/U) 

zgodnie z EN 13501-2. 

Załączniki  zawierają maksymalną potwierdzoną badaniami klasę odporności ogniowej. W przypadku 

przejść instalacyjnych w ścianach lub stropach o tej samej grubości i gęstości, jak również w tej samej 

konstrukcji zgodnie ze specyfikacją, lecz z niższą klasą odporności ogniowej, klasa odporności ogniowej 

uszczelnienia przejść instalacyjnych w tych elementach jest zredukowana do klasy odporności ogniowej 

tych ścian lub stropów. 

Klasy odporności ogniowej określone w załącznikach z zakończeniami rur -U/U (rury plastikowe) odnoszą  

się również do tej samej klasy odporności ogniowej z innymi możliwymi zakończeniami rur podanymi w EN 

13501-2, Klasy odporności ogniowej określone w załącznikach z zakończeniami rur -C/U (rury metalowe) 

dotyczą również zakończeń rur C/C dla tej samej klasy odporności ogniowej. 
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2.4 Emisja substancji niebezpiecznych 

Materiały o właściwościach endotermicznych „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” oraz „SIBRILAT AS”, jak 

również materiał pęczniejący „PYRO-SAFE DG-CR”, nie zawierają substancji wymienionych  

na liście Komisji Europejskiej jako substancje niebezpieczne. 

Dla celów oceny, składy chemiczne materiałów zostały udostępnione Deutsches Institut für Bautechnik. 

Deutsches Institut für Bautechnik otrzymał deklaracje producentów płyt z włókna mineralnego „Hardrock 

040” oraz otulin rur „ProRox PS 960”, oświadczających, że wyroby te nie zawierają substancji 

niebezpiecznych określonych w Dyrektywie 67/548/EWG lub Rozporządzeniu (WE) nr 1272/200 

lub wymienionych na liście substancji niebezpiecznych .Dla izolacji rur „Armaflex Protect” patrz ETA-

11/0454.  

Uwaga: W dodatku do konkretnych klauzul dotyczących substancji niebezpiecznych zawartych w niniejszej 

Europejskiej Aprobacie Technicznej, istnieć mogą inne wymagania mające zastosowania dla wyrobów 

podlegających jej zakresowi (np. zmienione ustawodawstwo europejskie oraz krajowe prawa, przepisy oraz 

postanowienia administracyjne). W celu zachowania zgodności z postanowieniami Dyrektywy w sprawie 

wyrobów budowlanych należy również stosować się do tych wymagań w przypadku ich zastosowania. 

2.5 Trwałość i przydatność do użytku 

Materiały o właściwościach endotermicznych „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” lub „SIBRALIT AS” i 

materiał pęczniejący „PYRO-SAFE DG-CR" spełniają wymagania kategorii zastosowania X  

zgodnie z EOTA TR 024. Oznacza to, że materiały te są odporne na działanie warunków atmosferycznych 

przez co mogą być stosowane w pomieszczeniach suchych , narażonych na wilgoć jak i na zewnątrz 

budynków. Materiały w warunkach atmosferycznych nie wykazują istotnych zmian w zakresie 

parametrów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

3 Ocena i potwierdzenie zgodności oraz oznakowanie CE 

3.1 System oceny zgodności komponentów o właściwościach endotermicznych  oraz  pęczniejących  

 

Zgodnie z Decyzją 1999/454/WE, oraz zmianą zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej 2001/596/WE9 przy 

ocenie zgodności należy zastosować system 1.  

Ten system oceny zgodności jest zdefiniowany następująco: 

System 1: Certyfikacja zgodności wyrobu przeprowadzana przez uprawnioną jednostkę certyfikującą na  

podstawie: 

(a) zadań producenta: 

(1) zakładowej kontroli produkcji; 

(2) dodatkowego badania próbek pobranych w zakładzie przez producenta zgodnie z wyznaczonym 

planem badań i nadzoru; 

(b) zadań uprawnionej jednostki: 

(3) wstępne badania wyrobu; 

(4) pierwszej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji; 

(5) ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

 

                 Uwaga: Uprawnione jednostki nazywane są także "jednostkami notyfikowanymi". 
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3.2 Zakres odpowiedzialności 

3.2.1 Obowiązki  producenta 

3.2.1.1 Zakładowa kontrola produkcji 

Producent powłoki oraz masy szpachlowej jest zobowiązany do prowadzenia ciągłej wewnętrznej kontroli 

produkcji. Wszystkie dane, wymagania i wytyczne przyjęte przez producenta, włącznie z zapisami 

dotyczącymi osiąganych wyników, dokumentowane są w sposób systematyczny w formie pisemnych zasad 

i procedur. System zakładowej kontroli produkcji ma za zadanie zapewnienie zgodności wyrobu z niniejszą 

europejską aprobatą techniczną. Producent może stosować jedynie materiały wyjściowe i komponenty 

wskazane w dokumentacji technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 

Zakładowa kontrola produkcji  będzie zgodna z planem kontrolnym z dnia  28 czerwca 2013 roku, 

Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA -13/0903, która stanowi część dokumentacji technicznej niniejszej 

Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan badań kontrolnych  został ustalony według systemu kontroli 

produkcji zakładowej stosowanego przez producenta oraz przedłożonego w Deutsches Institut für 

Bautechnik.10 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy udokumentować i ocenić zgodnie z ustaleniami planu 

kontrolnego i produkcji. 

3.2.1.2 Pozostałe obowiązki producenta 

Producent przedstawi kartę techniczną oraz instrukcję instalacji zawierającą 

co najmniej następujące informacje: 

Karta techniczna: 

1. Zakres zastosowania: 

- Elementy budowlane, w których instalowane są przejścia instalacyjne, rodzaj i właściwości 

elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość oraz - w przypadku 

konstrukcji lekkich - wymagania konstrukcyjne. 

- Instalacje, które mogą przechodzić przez przejścia instalacyjne, rodzaj i właściwości 

instalacji (włącznie z izolacją, jeżeli taka jest zastosowana), takie jak materiały, wymiary, grubość; 

niezbędne/dopuszczalne wsporniki/elementy mocujące; odległości. 

- Wymiary, minimalne grubości itd., uszczelnienia przejścia instalacyjnego 

- Warunki klimatyczne objęte przez ETA: Zastosowane wewnątrz z wilgotnością lub bez wilgotności 

2. Wykonanie  uszczelnienia przejścia instalacyjnego  włącznie z niezbędnych komponentów oraz 

dodatkowych wyrobów  z wyraźnym wskazaniem z podaniem czy są one niezależne od producenta 

systemu . 

Instrukcja montażu: 

- Metoda instalacji (np. przygotowanie konstrukcji nośnej przed montażem 

uszczelnienia przejścia instalacyjnego) 

- Zachowanie kolejności podczas wykonywania przejść instalacyjnych 

- Procedura w przypadku późniejszej dodatkowej instalacji. 

Zgodnie z kontraktem, producent zatrudni podmiot, który jest zatwierdzony do wykonywania 

zadań określonych w rozdziale 3.1 dla wyrobów zgodnie z ETAG 026-2, w celu realizacji 

działań określonych w rozdziale 3.2.2. W tym celu, plan kontrolny określony w 

rozdziałach 3.2.11 oraz 3.2.2 zostanie przekazany przez producenta wybranemu podmiotowi 

zatwierdzającemu. 

Producent przygotuje deklarację zgodności oświadczającą, że wyrób budowlany jest 

zgodny z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0903 wydanej 

28 czerwca 2013 roku. 
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3.2.2 Obowiązki uprawnionych jednostek 

                  Uprawniona jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia następujących zadań zgodnie z  ustaleniami     

                  planu badań i nadzoru: 

- Wstępne badanie wyrobu 

- Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji 

- Ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem badań i nadzoru. 

 

                  Uprawniona jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta jest zobowiązana do wydania   

                  certyfikatu zgodności EG zawierającego stwierdzenie, że produkt jest zgodny z postanowieniami   

                  niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. W przypadku niespełniania postanowień europejskiej  

                    aprobaty technicznej oraz integralnego planu badań i kontroli jednostka certyfikująca  

                    ma obowiązek wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego poinformowania  

                  Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

. 

 

3.3 Oznakowanie CE 

Oznakowanie CE powłoki i masy szpachlowej należy umieścić na ich opakowaniu/pojemniku oraz na 

dokumentach handlowych wyrobów, np. na deklaracji zgodności EG. Za literami "CE" można podać numer 

uprawnionej jednostki certyfikującej oraz następujące dodatkowe informacje: 

- nazwę i adres producenta (osoby prawnej odpowiedzialnej na produkcję), 

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczone zostało oznakowanie CE, 

- numer certyfikatu zgodności EG wyrobu, 

- numer europejskiej aprobaty technicznej, 

- numer wytycznych dotyczących europejskiej aprobaty technicznej, 

- nazwę handlową wyrobu, 

- kategorię stosowania 

- przeznaczenie produktu (nazwa handlowa). 

- deklaracja dotycząca substancji niebezpiecznych lub „braku substancji niebezpiecznych” 

- informacje dotyczące innych istotnych właściwości wyrobu patrz ETA-13/0903 

- przykład oznaczenia CE przedstawiony został w Załączniku nr 4. 

 

4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono zdatności wyrobu do przewidzianego                  

 zakresu stosowania 

 

4.1 Informacje ogólne 

4.1.1 Przyjmuje się, 

- że uszczelnienie przejść jest zgodne ze specyfikacjami zawartymi w niniejszej ETA, oraz że instalacja 

została przeprowadzona zgodnie z niniejszą ETA oraz zgodnie z kartą techniczną i instrukcją instalacji 

producenta,  

- uszkodzenia uszczelnienia przejść zostały stosownie naprawione,  

- uszczelnienie zostało zainstalowane wyłącznie w elementach budowlanych określonych w niniejszej 

ETA, 
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- wyłącznie instalacje zgodne ze specyfikacjami przedstawionymi w niniejszej ETA przechodzą przez 

otwory (części lub konstrukcje wsporcze, inne niż te zgodne z rozdziałem 1.2 

nie będą przechodzić przez uszczelnienie przejścia), 

- instalacja uszczelnienia przejścia nie ma wpływu na stabilność przyległych 

elementów budowlanych – również  w przypadku pożaru, 

- nadproże lub strop znajdujące się nad uszczelnieniem przejścia są zaprojektowane tak by spełnić 

wymogi statyczne  i wymogi ochrony przeciwpożarowej  . 

- pneumatyczne systemy przesyłowe, systemy sprężonego powietrza, itd., są wyłączane za pomocą 

dodatkowych środków w przypadku pożaru (dla celów uszczelnienia rur plastikowych), 

- instalacje są zamocowane do elementów budowlanych (nie do uszczelnienia) zgodnie ze stosownymi 

przepisami w taki sposób, że w przypadku pożaru nie jest nakładane żadne dodatkowe obciążenie 

mechaniczne na uszczelnienie oraz wspornik instalacji jest utrzymywany na czas trwania wymaganego 

okresu podanego w klasyfikacji ogniowej. 

 

4.1.2 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie odnosi się do żadnego ryzyka związanego z emisją 

niebezpiecznych gazów lub cieczy spowodowanych przez awarię rur w przypadku pożaru, ani nie 

potwierdza zapobieganiu przenoszenia się ognia w wyniku transferu ciepła lub mediów znajdujących się w 

rurach. 

4.1.3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie potwierdza zapobieganiu zniszczeniom przyległych 

elementów budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe lub samych rur w wyniku sił 

odkształcających spowodowanych przez działanie temperatury. Należy wziąć pod uwagę to ryzyko  

i zastosować odpowiednie środki podczas projektowania lub instalacji rur. 

Ułożenie lub podwieszenie rur oraz ich instalacja zostanie wykonana w taki sposób, aby rury i elementy 

oddzieleń budowlanych funkcjonowały przez okres czasu, który odpowiada wymaganemu okresowi 

odporności ogniowej. 

4.1.4 Ryzyko rozprzestrzenienia się ognia w dół, wywołanego przez kapiące i palące się materiały, które wyciekły 

z rur na niższe kondygnacje, nie zostały potwierdzone w niniejszej ETA (patrz EN 1366-3:2009-07, rozdział 

1). 

4.1.5 Ocena trwałości nie obejmuje możliwych skutków działania substancji przenikających przez ścianki rur na 

uszczelnienie przejścia. 

 

4.1.6 Przyjmuje się, że w celu uniknięcia urazów podejmuje się środki zapobiegające przed nadepnięciem lub 

upadkiem osób na uszczelnienie przejścia (np. zabezpieczenie metalowymi kratkami). 

4.2 Produkcja 

Europejska aprobata techniczna została wydana dla wyrobu na podstawie uzgodnionych danych  

 i informacji przedstawionych Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej i służących do identyfikacji 

badanego i ocenianego wyrobu. O zmianach odnośnie do wyrobu lub procesu produkcji powodujących 

niezgodność z przedstawionymi danymi i informacjami należy przed ich wprowadzeniem poinformować 

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. Instytut podejmie decyzję, czy zmiany będą miały wpływ na 

aprobatę, a tym samym na ważność oznakowania CE wydanego na podstawie aprobaty, oraz czy 

konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny lub zmiany aprobaty. 

 

 

4.3 Montaż 

Cechy wyrobu określone w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej mają zastosowanie wyłącznie w 

przypadku, gdy uszczelnienie przejścia instalacyjnego jest wykonanie zgodnie ze specyfikacjami w 

załączniku 3 oraz w karcie technicznej i instrukcji instalacji producenta. 
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5 Wytyczne dla producenta 

5.1 Opakowanie, transport i przechowywanie 

5.1.1 Należy przestrzegać specyfikacji producenta w zakresie opakowania, transportu i przechowywania. 

5.1.2 Opakowanie materiałów o właściwościach endotermicznych musi zawierać następujące informacje: 

-  nazwę handlową bądź znak handlowy lub symbol identyfikujący wyrób 

-  datę produkcji (dzień, miesiąc, rok lub dane zakodowane) oraz datę  

                    przydatności do stosowania lub okres składowania 

 

5.1.3 Materiały o właściwościach endotermicznych muszą być opakowane dla celów dostawy zgodnie ze 

standardowymi warunkami dostawy oraz z zapewnieniem wystarczającej ochrony przed skutkami 

obchodzenia się z nimi podczas transportu . 

 

5.2 Użytkowanie, konserwacja, naprawa 

5.2.1 Ogólnie mówiąc, nie są wymagane żadne prace konserwacyjne. Naprawa może zostać wykonana poprzez 

zainstalowanie kawałków płyt z włókna mineralnego oraz materiałów o właściwościach endotermicznych 

i/lub renowację uszkodzonych środków (tj. lokalnej izolacji lub powłoki) na instalacjach zgodnie  

z załącznikiem 3. 

5.2.2 W przypadku usunięcia lub montażu dodatkowych  należy uszczelnić powtórnie powierzchnie płyt zgodnie 

 z załącznikiem nr 3 a dla dodatkowych  instalacji wykonać poprawki końcowe  zgodnie z załącznikiem nr 3. 
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Rodzaj / producent Opis 

„PYRO-SAFE DG-CR" 

svt Brandschutz 

Vertriebsgesellschaft mbH 

International 

21217 Seevetal 

NIEMCY 

Materiał pęczniejący w formie mat zgodny z ETA-13/0100: 

Klasa reakcji na ogień zgodnie  z EN 13501-1: Klasa E 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

i „SIBRALIT AS" 

svt Brandschutz 

Vertriebsgesellschaft mbH 

International 

21217 Seevetal 

NIEMCY 

Materiał o właściwościach endotermicznych, umieszczony w tubach lub wiadrach 

Klasa reakcji na ogień zgodna z EN 13501-1: Klasa E 

Gęstość (stan w chwili dostawy): 1,340 kg/m3 - 1,480 kg/m3 

Zawartość substancji nieulotnych*: 66,0 % - 86,0 % 

Utrata masy w wyniku podgrzania*: 38,0 % - 48,0 % 

LOI*: 55 % ± 3 % (testowane na próbkach o grubości ok. 1,5 mm) 

Elastyczność*: < 5 mm testowana na próbkach o grubości ok. 1,5 mm 

„Hardrock 040" 

(„Hardrock II") 

Deutsche Rockwool 

Mineralwoll GmbH 

45966 Gladbeck 

NIEMCY 

Płyta z włókna mineralnego zgodna z EN 13162 

Grubość ≥ 60 mm 

Nominalna gęstość   ≥ 150 kg/m3 

Klasa reakcji na ogień zgodnie  z EN 13501-1: Klasa A1 

„ProRox PS 960" 

(RS 880) 

Deutsche Rockwool 

Mineralwoll GmbH 

45966 Gladbeck 

NIEMCY 

Kształtki z wełny mineralnej dla rur  koncentrycznie owinięte  skalną wełną  

mineralną z zewnętrzną powłoką wzmocnioną folią aluminiową  zgodnie  z EN 14303 

Nominalna gęstość  100 kg/m3 -120 kg/m3 

Klasa reakcji na ogień zgodnie  z EN 13501-1: Klasa A1 L 

Długość (po obu stronach płyt z włókna mineralnego): 

patrz załącznik nr 15) 

Grubość (w zależności od materiału i wymiarów rur): 

patrz załączniki  21 i 22 

„Klimarock" 

Deutsche Rockwool 

Mineralwoll GmbH 

45966 Gladbeck 

NIEMCY 

Mata z wełny mineralnej ze zewnętrzną powłoką   wzmocnioną   folią aluminiową  

 zgodnie  z EN 14303. 

Nominalna gęstość: 40 kg/m3 - 50 kg/m3 

Klasa reakcji na ogień zgodnie  z EN 13501-1: A2L - s1,d0 

Długość: zgodnie z załącznikiem nr  17 

Grubość: 30 mm 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Opis komponentów wyrobu 

Załącznik 1 
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„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Zabudowa mieszanego przejścia instalacyjnego w ścianie; Odległości - Wariant 1 

Załącznik 2 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

System uszczelniania przejść z dwoma płytami z włókna mineralnego w ścianie 

- Maksymalny wymiar przejścia instalacyjnego 1,5 m
2
 

- Wariant 1: konstrukcje nośne kabli/kable z owinięciem 

Wiązki kabli 

do Ø 100 mm 

z pojedynczymi 

kablami 

do Ø 21 mm 

Kabel do Ø 80 mm 

Kabel do Ø 21 mm 

Konstrukcje nośne kabli 

Plastikowe rury łatwopalne 

z owinięciem rury bandażem  

„PYRO-SAFE DG-CR” 

■ Rury niepalne z izolacją 

„Kaiflex ST” oraz izolacją 

ochronną „Klimarock” lub 

bez izolacji ochronnej 

Rury niepalne z 

izolacją „Armaflex Protect" 

Niepalne rury „"NanoSUN
2
"- podwójne rury solarne 

(z prefabrykowaną izolacją oraz towarzyszącym kablem) 

Odległości a: 
a1  ≥   50 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia   

                                       dla  kabla- Ø > 21 mm 

a1.1 ≥ 0 mm:        pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi  kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia   

                                       dla kabla- Ø ≤ 21 mm oraz wiązek kabli do Ø 100 mm z pojedynczymi kablami do Ø 21 mm 

a2  ≥  10 mm:      pomiędzy konstrukcjami nośnymi  kabli, mierzona w poziomie 

a3  ≥ 0 mm:        pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz dolną krawędzią uszczelnienia 

a4  ≥ 70 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a4.1  ≥ 70 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a5  ≥ 50 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli mierzona w pionie 

a6  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami plastikowymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a7  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami niepalnymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a8  ≥  30 mm:      pomiędzy rurami niepalnymi "NanoSUN
2
"oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a9  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami niepalnymi różnego typu izolacji lub rurami plastikowymi, 

     mierzonymi od powierzchni rury 

Rury ułożone liniowo, nie w wiązki pomiędzy którymi tworzy się niedostępna do uszczelnienia przestrzeń Wymiary w mm 
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„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Zabudowa mieszanego przejścia instalacyjnego w ścianie; Odległości - Wariant 2 

Załącznik  3 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

System uszczelniania przejść z dwoma płytami z włókna mineralnego w ścianie 

- Maksymalny wymiar przejścia instalacyjnego  1,5 m
2
 

- Wariant 2: konstrukcje nośne kabli/kable z osłoną kablową 

Kabel do Ø 80 mm 

Kabel do Ø 21 mm 

Wiązki kabli 

do Ø 100 mm 

z pojedynczymi 

kablami 

do Ø 21 mm 

Konstrukcje nośne kabli 

Rury niepalne z izolacją 

„Kaiflex ST” oraz izolacją 

ochronną „Klimarock” lub 

bez izolacji ochronnej 

Plastikowe rury łatwopalne 

z owinięciem rury bandażem  

 „PYRO-SAFE DG-CR” 

rury niepalne z 

izolacją „Armaflex Protect" 

Niepalne rury „"NanoSUN
2
"- podwójne rury solarne 

(z prefabrykowaną izolacją oraz towarzyszącym kablem) 

Odległości a: 
a1  ≥   50 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia   

                                       dla  kabla- Ø > 21 mm 

a1.1 ≥ 0 mm:        pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi  kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia   

                                       dla kabla- Ø ≤ 21 mm oraz wiązek kabli do Ø 100 mm z pojedynczymi kablami do Ø 21 mm 

a2  ≥  10 mm:      pomiędzy konstrukcjami nośnymi  kabli, mierzona w poziomie 

a3  ≥ 0 mm:        pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz dolną krawędzią uszczelnienia 

a4  ≥ 70 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a4.1  ≥ 50 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a5  ≥ 50 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli mierzona w pionie 

a6  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami plastikowymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a7  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami niepalnymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a8  ≥  30 mm:      pomiędzy rurami niepalnymi "NanoSUN
2
"oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a9  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami niepalnymi różnego typu izolacji lub rurami plastikowymi, 

     mierzonymi od powierzchni rury 

Rury ułożone liniowo, nie w wiązki pomiędzy którymi tworzy się niedostępna do uszczelnienia przestrzeń 

 

                                        

a1.1 ≥ 0 mm:        pomiędzy kablami/konstrukcjami wnośnymi  kabli oraz poprzeczną krawędzią uszczelnienia   

                                       dla kabla- Ø ≤ 21 mm oraz wiązek kabli do Ø 100 mm z pojedynczymi kablami do Ø 21 mm 

a2  ≥  10 mm:      pomiędzy konstrukcjami nośnymi  kabli, poprzecznymi względem siebie 

a3  ≥ 0 mm:        pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz dolną krawędzią uszczelnienia 

a4  ≥ 70 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a4.1  ≥ 70 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a5  ≥ 50 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli zlokalizowanymi obok siebie 

a6  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami plastikowymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a7  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami niepalnymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a8  ≥  30 mm:      pomiędzy rurami niepalnymi „NanoSUN” oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a9  ≥  100 mm:    pomiędzy rurami niepalnymi różnego typu izolacji lub rurami plastikowymi, 

     mierzonymi od powierzchni rury 

Rury ułożone podłużnie, bez wiązek 

Odległości a: 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne  w ścianie - warianty 1 i 2 

Załącznik  4 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój: Uszczelnienie kabli oraz ich  konstrukcji  nośnych  

(warianty 1 i 2) 

Lekkie ściany działowe i 

ściany masywne 

zgodnie z załącznikiem  19 

Pas o szerokości 20 mm 

Powłoka z „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040", 

 pokryte z zewnętrznych stron materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy szpachlowej) 

) 
Wariant 1 
Owinięcie dwoma warstwami bandaża 
„PYRO-SAFE DG-CR” 
grubość nominalna 1,5 mm, 
Szerokość owinięcia 200mm 
plus zakładka 45 mm do 60 mm 
(np. zgodnie z wysokością korytka 
kablowego) 

kabel/konstrukcje wsporcze kabli 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną (klasy 

reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 

13501-1) lub dla szerokości przestrzeni ≤ 4 mm 

wypełnionego „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-

A" lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy szpachlowej) 

Powłoka z „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

kabel/konstrukcje nośne kabli 

Wariant 2 
Powłoka z 
„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 
lub „SIBRALIT AS" 
(o konsystencji farby) 

 

Grubość warstwy suchej:  
-  konstrukcji nośnej kabli/kabla do Ø 21 mm  
   stożkowo od 2 mm na powierzchni przejścia 
   zmniejszając grubość do 1 mm 
- konstrukcji nośnej kabli/kabla Ø > 21 mm      
  do Ø ≤ 80 mm przy grubości warstwy  
  suchej ≥ 2 mm 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne w ścianie 

Załącznik  5 

259277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Widok przekrojowy: Uszczelnienie rur plastikowych z owinięciem kabla bandażem 

 „PYRO-SAFE DG-CR” 

Lekkie ściany działowe i ściany masywne 

zgodnie z załącznikiem 19 

Pas o szerokości 20 mm 

Powłoka z  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool  Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz materiałem „PYRO-

SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS 

(o konsystencji masy) 

Osłona kablowa „PYRO-SAFE DG-CR” o 

nominalnej grubości 1,5 mm 

Rury z tworzywa sztu-

cznego PVC-U , PE 100  

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień  A1 lub A2 

zgodnie z EN 13501-1) 

Zabezpieczenie owinięcia  za pomocą  

drutu Ø 1,0 mm 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne w  ścianie 

Załącznik  6 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój: Uszczelnienie  rur niepalnych 

- Podwójne rury solarne "NanoSUN
2
" 

Płyta z włókna mineralnego, 

Dwie warstwy „Rockwool Hardrock 

040”,Pokryte z zewnątrz  materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Lekkie ściany działowe i ściany 

masywne zgodnie z załącznikiem 19 

Pas o szerokość 20 mm 

Powłoka z  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm 

Przestrzeń  wypełniona wełną 

mineralną (klasy reakcji na ogień A1 

lub A2 zgodnie z EN 13501-1) 

Owinięcie jedną warstwą bandaża 

„PYRO-SAFE DG-CR" 

grubość nominalna 1,5 mm, 

szerokość owinięcia 125 mm 

Podwójne rury solarne "NanoSUN2" 

Zabezpieczenie owinięcia  za pomocą 

drutu Ø 1,0 mm 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne w ścianie 

Załącznik 7 

259277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój: Uszczelnienie rur niepalnych - z izolacją „Kaiflex ST" 

lub „Armaflex Protect" 

Lekkie ściany działowe i 

ściany masywne zgodnie z 

załącznikiem 19 

Pas o szerokości 20 mm 

Powłoka z „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm 

 

 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z  zewnątrz  materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Owinięcie bandażem  „PYRO-SAFE 

DG-CR", grubość nominalna 1,5 mm, 

szerokość osłony 125/125 mm 

(75 mm poza przejściem 

i zamocowanej za pomocą drutu Ø 1,0 

mm  25 mm od krawędzi osłony) 

„Kaiflex ST” Izolacja ochronna „Klimarock" 

„Armaflex Protect" 
Zabezpieczenie za   

               pomocą drutu 

(widok skrócony) (widok skrócony) 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 

zgodnie z EN 13501-1) 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Zabudowa mieszanego przejścia instalacyjnego w stropie; Odległości - Wariant 1 

Załącznik  8 

259277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

System uszczelniania przejścia instalacyjnego z dwoma płytami z włókna mineralnego w stropie  

- Maksymalny wymiar systemu uszczelniania 1,5 m
2
 

- Wariant 1: konstrukcje nośne kabli/kable z owinięciem bandażem „PYRO-SAFE DG-CR” 

Wiązki kabli 

do Ø 100 mm 

z pojedynczymi 

kablami 

do Ø 21 mm 

Kabel do Ø 80 mm 

Kabel do Ø 21 mm 

Konstrukcje nośne kabli 

Rury niepalne z izolacją 

„Kaiflex ST” oraz izolacją 

ochronną „Klimarock” lub 

bez izolacji ochronnej 

Plastikowe rury łatwopalne 

z owinięciem bandażem  „PYRO-SAFE 

DG-CR” 

Rury niepalne z osłonami 

rur „Pro Rox PS 960” 

(„Rockwool 880") oraz izolacją 

ochronną „Klimarock” 

Rury niepalne z 

izolacją „Armaflex Protect” 

Niepalne rury "NanoSUN
2
"- podwójne rury solarne 

(z prefabrykowaną izolacją oraz towarzyszącym kablem) 

Odległości a: 

 

a1  ≥  50 mm:   pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi  kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia dla   

                                           kabla- Ø > 21 mm 

a1.1  ≥  0 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia- Ø ≤  

                                          21 mm oraz wiązkami kabli do Ø 100 mm z pojedynczymi kablami do Ø 21 mm 

a2  ≥  10 mm:     pomiędzy konstrukcjami nośnymi kabli mierzona w poziomie 

a3  ≥ 0 mm:       pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi  kabli oraz dolną krawędzią uszczelnienia 

a4  ≥ 80 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a4.1  ≥ 50 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a5  ≥ 50 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi  kabli mierzona w pionie 

a6  ≥  100 mm:   pomiędzy rurami plastikowymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi  kabli 

a7  ≥  100 mm:   pomiędzy rurami niepalnymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a8  ≥  25 mm:     pomiędzy rurami niepalnymi „NanoSUN
2
” oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a9  ≥  100 mm:   pomiędzy rurami niepalnymi różnego typu izolacji lub rurami plastikowymi, 

 mierzonymi od powierzchni rury 

 

Rury ułożone liniowo, nie w wiązki pomiędzy którymi tworzy się niedostępna do uszczelnienia przestrzeń 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Zabudowa mieszanego przejścia instalacyjnego w stropie; Odległości - Wariant 2 

Załącznik  9 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

System uszczelniania przejścia instalacyjnego z dwoma płytami z włókna mineralnego w stropie  

- Maksymalny wymiar systemu uszczelniania 1,5 m
2
 

- Wariant 2: konstrukcje nośne kabli/kable z  powłoką ogniochronną 

 

Wiązki kabli 

do Ø 100 mm 

z pojedynczymi kablami 

do Ø 21 mm 

Kabel do Ø 80 mm 

Kabel do Ø 21 mm 

Konstrukcje nośne kabli 

Plastikowe rury łatwopalne 

owinięte bandażem „PYRO-SAFE DG-CR” 

Rury niepalne z izolacją 

„Kaiflex ST” oraz izolacją 

ochroną „Klimarock” lub 

bez izolacji ochronnej 

Rury niepalne z 

izolacją „Armaflex Protect" 

Rury niepalne z osłonami 

rur „Pro Rox PS 960” 

(„Rockwool 880") oraz izolacją 

ochronną „Klimarock” 

Niepalne rury "NanoSUN
2
" - Podwójne rury solarne 

(z prefabrykowaną izolacją oraz  towarzyszącym kablem) 

Odległości a: 

a1  ≥  50 mm:    pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz boczną krawędzią uszczelnienia dla  

                                      kabla- Ø > 21 mm 

a1.1  ≥  0 mm:      pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz poprzeczną krawędzią uszczelnienia dla  

                                      kabla- Ø ≤ 21 mm oraz wiązkami kabli do Ø 100 mm z pojedynczymi kablami do Ø 21 mm 

a2  ≥  50 mm:     pomiędzy konstrukcjami nośnymi kabli, mierzona w poziomie 

a3  ≥ 0 mm:       pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz dolną krawędzią uszczelnienia 

a4  ≥ 75 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a4.1  ≥ 50 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli oraz górną krawędzią uszczelnienia 

a5  ≥ 50 mm:     pomiędzy kablami/konstrukcjami nośnymi kabli mierzona w pionie 

a6  ≥  100 mm:   pomiędzy rurami plastikowymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a7  ≥  100 mm:   pomiędzy rurami niepalnymi oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a8  ≥  25 mm:     pomiędzy rurami niepalnymi „NanoSUN
2
” oraz kablami/konstrukcjami nośnymi kabli 

a9  ≥  100 mm:   pomiędzy rurami niepalnymi różnego typu izolacji lub rurami plastikowymi, 

mierzonymi od powierzchni rury 

Rury ułożone liniowo, nie w wiązki pomiędzy którymi tworzy się niedostępna do uszczelnienia przestrzeń 



inowanego
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Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne w stropie - wariant 1 Załącznik  10 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój: Uszczelnienie kabli oraz  ich konstrukcji  nośnych  

- z owinięciem bandażem „PYRO-SAFE DG-CR” (wariant 1) 

Kable i konstrukcje nośne kabli 

Wariant 1 

Dwukrotne owinięcie bandażem, 

„PYRO-SAFE DG-CR” 

grubość nominalna 1,5 mm, 

Szerokość osłony 200mm 

plus zakładka 45 mm do 60 mm 

(np. zgodnie z wysokością korytka kablowego) 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz materiałem  

 „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"  

lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Powłoka  z  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

Strop zgodnie  z załącznikiem 19 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z 

EN 13501-1) lub dla złącza ≤ 4 mm wypełnionego 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 
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Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne w stropie - wariant 2 

Załącznik 11 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój: Uszczelnienie kabli i ich  konstrukcji nośnych  

- z powłoką ogniochronną (wariant 2) 

Kable i konstrukcje nośne kabli 

Wariant 2 

Powłoka z „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” 

lub „SIBRALIT AS” (o konsystencji masy) 

Grubość warstwy suchej: 

 

- dla konstrukcji nośnej kabli/kabla do Ø 21 mm 
    ≥ 2 mm przed przejściem oraz wzdłuż 
    powłoki przy grubości warstwy suchej ≥ 1 mm 

-  dla konstrukcji nośnej kabli/kabla 

    Ø > 21 mm do Ø ≤ 80 mm przy grubości  

    warstwy suchej ≥ 2 mm 

Płyta z włókna mineralnego, dwie warstwy 

„Rockwool Hardrock 040”,  pokryte z zewnątrz 

materiałem  „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” 

lub „SIBRALIT AS” (o konsystencji farby) 

Powłoka  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub „SIBRALIT AS” 

 (o konsystencji farby) 

Strop  zgodnie  z  załącznikiem 19 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z 

EN 13501-1) lub dla złącza ≤ 4 mm wypełnionego 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" (o konsystencji masy) 
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ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne w stropie 

Załącznik 12 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój : Uszczelnienie kabli do Ø 21 mm, np. w celu późniejszej dodatkowej instalacji 

– z owinięciem bandażem „PYRO-SAFE DG-CR” 

Kabel do Ø 21 mm 

Owinięcie kabla jedną warstwą bandaża „PYRO-

SAFE DG-CR” o grubości nominalnej 1,5 mm, 

szerokość owinięcia 125 mm z górnej strony 

przejścia instalacyjnego 

Płyta z włókna mineralnego, dwie warstwy 

„Rockwool Hardrock 040”, pokryte 

z zewnątrz  materiałem  

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” 

lub "SIBRALIT AS" (o konsystencji masy) 

Powłoka  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS” (o konsystencji farby) 

Strop  zgodnie  z załącznikiem 19 

Odwiert zgodny z Ø kabla przechodzącego przez 

płyty z włókna mineralnego 

Owinięcie kabla jedną warstwą bandaża „PYRO-

SAFE DG-CR” o grubości nominalnej 1,5 mm, 

szerokość owinięcia 125 mm z dolnej strony 

przejścia instalacyjnego 

Zabezpieczenie za pomocą drutu 

Ø 1,0 mm 
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Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne  - montaż w stropie 

Załącznik  13 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój : Uszczelnienie rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów 

- wiązka do Ø 100 mm z rurami instalacyjnymi  do Ø 32 mm 

- z kablami lub bez kabli 

Kable 

Uszczelnienie przeciwdymne 

Wiązka rur instalacyjnych 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 

040”pokrytych z zewnątrz materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS” (o konsystencji masy) 

Powłoka  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm 

Strop zgodnie  z załącznikiem 19 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 

zgodnie z EN 13501-1) 

Trójwarstwowe owinięcie bandażem 

„PYRO-SAFE DG-CR", 

grubość nominalna 1,5 mm, 

szerokość osłony 125 mm 

(75 mm poza przejściem) 

Odległość pomiędzy wiązkami rur instalacyjnych 

oraz krawędzią uszczelnienia ≥ 0 mm 
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Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne – montaż w stropie 

Załącznik 14 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój : Uszczelnienie rur plastikowych 

- przez owinięcie bandażem „PYRO-SAFE DG-CR” 

Rury z PVC-U 

lub PE-100 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Powlekanie za pomocą „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 mm 

Strop  zgodnie  z załącznikiem 19 
Zabezpieczenie za pomocą drutu 

 Ø 1,0 mm , 12,5 na zewnątrz 

krawędzi osłony rury 

Obszar kabli wypełniony 

wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 

zgodnie z EN 13501-1) 

Owinięcie bandażem  

„PYRO-SAFE DG-CR", 

grubość nominalna 1,5 mm, 

szerokość osłony 125 mm 

(25 mm poza przejściem) 
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„System PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne – montaż w stropie 

Załącznik 15 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój : Uszczelnienie rur niepalnych izolacją z włókna mineralnego „ProRox PS 960” 

(Rockwool „RS 880”) 

Izolacja z włókna mineralnego 

ProRox PS 960 (Rockwool RS 880) 

Izolacja ochronna „Klimarock”, 

grubość 30 mm, długość 500 m, 

na górnej powierzchni przejścia 

instalacyjnego 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" (o konsystencji masy) 

Powłoka z  „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A"  

lub „SIBRALIT AS" (o konsystencji farby) 

Strop zgodnie z załącznikiem 19 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z 

EN 13501-1) lub dla złącza ≤ 4 mm wypełnionego 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

Zabezpieczenie za pomocą 6 owinięć drutem  

na jeden metr, drut Ø 0.8 mm, ocynkowany 



n

Strona 26 Europejskiej Aprobaty Technicznej 

ETA-13/0903 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Angielskie tłumaczenie sporządzone 

przez DIBt 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne – montaż w stropie 

Załącznik  16 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój: Uszczelnienie  rur niepalnych 

- Podwójne rury solarne „NanoSUN
2
" 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Podwójne rury solarne „NanoSUN2" 

Jednowarstwowe owinięcie 

bandażem „PYRO-SAFE DG-CR", 

grubość nominalna 1,5 mm, 

Szerokość osłony 125mm, 

Zabezpieczenie za pomocą drutu Ø 1,0 mm 

Powłoka  „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

Strop zgodnie z załącznikiem 19 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z 

EN 13501-1) lub dla złącza ≤ 4 mm 

wypełnionego „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" (o konsystencji masy) 
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Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne – montaż w stropie 

Załącznik 17 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój : Uszczelnienie rur niepalnych 

- z izolacją „Kaiflex ST” 

Kauczuk syntetyczny Kaiflex ST” 

Izolacja ochronna „Klimarock” 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz materiałem 

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Strop zgodnie z załącznikiem 19 

Przestrzeń wypełniona wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z 

EN 13501-1) lub dla złącza ≤ 4 mm 

wypełnionego „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" 

Owinięcie bandażem „PYRO-SAFE DG-CR" , 

grubość nominalna 1,5 mm, 

szerokość osłony 125/125 mm 

(75 mm poza przejściem i mocowana 

za pomocą drutu Ø 1,0 mm 25 mm od krawędzi)  

Zabezpieczenie izolacji 

„Klimarock” za pomocą klamry 

dla maty z siatki drucianej, Ø 2,0 

mm (obróconej o 180°) 
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Załącznik 1 – Opis wyrobu 

Mieszane przejście instalacyjne – montaż w stropie 

Załącznik 18 

Z59277.13 8.11.04-66/12 

Wymiary w mm 

Przekrój : Uszczelnienie rur niepalnych 

- z izolacją „Armaflex Protect" 

izolacja rur łatwopalnych 

Armaflex Protect 

Płyta z włókna mineralnego, 

dwie warstwy „Rockwool Hardrock 040”, 

pokryte z zewnątrz materiałem  

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

lub „SIBRALIT AS" 

(o konsystencji masy) 

Powłoka „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A" lub 

„SIBRALIT AS" 

(o konsystencji farby) 

grubość warstwy suchej ≥ 1 

mm 

Strop zgodnie z załącznikiem 19 

Uszczelnienie wełną mineralną 

(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 

zgodnie z EN 13501-1) oraz materiałem „PYRO-SAFE 

FLAMMOTECT-A” lub „SIBRALIT AS” (o konsystencji masy) 
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Mieszane przejście instalacyjne może zostać zabudowane w: 

Ścianach masywnych 

•   murowanych, betonowych, żelbetonowych lub gazobetonowych 

•   gęstości ≥ 630 kg/m3 

•   grubości ≥ 100 mm 

• ściany masywne powinny mieć wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2 

Lekkie ściany działowe 

• lekkie ściany działowe z profili stalowych obłożonych obustronnie 2 x 12,5 mm płytami cementowymi lub gipsowo-

kartonowymi klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1. 

•  Należy dodatkowo zainstalować profile stalowe tak aby tworzyły one wewnętrzne krawędzie otworu przejścia 

instalacyjnego. Płyty zewnętrzne ściany powinny być odpowiednio zamocowane do tych profili stalowych. Ościeża otworu 

przejścia instalacyjnego należy wykonać jak podano poniżej. 

•  lekka ściana działowa z profili drewnianych obłożonych obustronnie 2 x 12,5 mm płytami cementowymi lub gipsowo-

kartonowymi klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1. 

      Odległości pomiędzy profilami, a krawędziami otworu przejścia instalacyjnego muszą wynosić ≥ 100 mm Wolną 

przestrzeń pomiędzy profilami a płytami stanowiącymi ościeże należy szczelnie wypełnić wełną mineralną klasy reakcji na 

ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1. Ościeża otworu przejścia instalacyjnego należy wykonać jak podano poniże. 

•    grubość ≥ 100 mm 

•  Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2 

•  Krawędzie wewnętrzne otworu przejścia instalacyjnego: w otworze przejścia instalacyjnego jego krawędzie wewnętrzne 

należy wykonać odpowiednio do wykonania obłożenia płytami ściany, dla ścian bez wewnętrznej izolacji z dwóch warstw płyt 

cementowych lub gipsowo-kartonowych a dla ścian z wewnętrzną izolacją z płyt gipsowo kartonowych lub silikatowych o 

grubości 2 x 12,5 mm, klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1.2. 

Ściany masywne 

•   murowane, betonowe, żelbetonowe lub gazobetonowe 

•   gęstość ≥ 630 kg/m3 

•    grubość ≥ 150 mm 

•  Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2 

Uwaga: ETA nie obejmuje instalacji uszczelnienia przejść instalacyjnych w ścianach specjalnych, np. ścianach z płyt warstwowych. 

„System PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 19 
Załącznik 2 - Zakres zastosowania 

Ściany i stropy 

Z59277.13                                                                                                                                                                                                                                                                           8.11.04-66/12 
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Informacje ogólne 

• Całkowity dopuszczalny przekrój instalacji (w odniesieniu do wymiarów zewnętrznymi; włącznie z konstrukcjami nośnymi kabli) 

nie może przekraczać 60% powierzchni wielkości otworu. 

• Odległości pomiędzy poszczególnymi instalacjami oraz pomiędzy instalacjami i krawędzią uszczelnienia, uwzględniając rodzaj 

instalacji muszą odpowiadać wymiarom podanym w załącznikach 2 i 3 oraz 8 i 9. 

• Odległość pierwszej podpory instalacji w przejściach przez ściany po obu jej stronach powinna wynosić: 

- ≤250 mm dla kabli, konstrukcji nośnych kabli 

- ≤ 500 mm dla rur plastikowych 

- ≤ 1000 mm dla rur  metalowych 

Istotne elementy konstrukcje nośne instalacji muszą być wykonane z materiałów klasy reakcji na ogień A1 lub A2, zgodnie z EN 

13501-1. 

Rodzaje instalacji 

 

Rodzaj Opis 
 

Kable  Wszystkie rodzaje kabli stosowanych aktualnie w Europie w budownictwie (np. kable zasilające, 

 kable danych, kable telekomunikacyjne, kable światłowodowe) z wyjątkiem falowodów 

 Ø < 80 mm 

 Kable mogą zostać ułożone w warstwy na ich konstrukcjach nośnych 

 Wiązki kabli - składające się z związanych w jedną wiązkę kabli , których średnica , których  nie 

 przekracza 100 mm a średnica zewnętrzna pojedynczych kabli w wiązce nie przekracza 21 mm. 

Konstrukcje nośne 

kabli 

 Perforowane lub nieperforowane korytka kablowe oraz drabinki kablowe ze stali, ewentualnie  z 

 organicznymi powłokami (pod warunkiem, że klasa reakcji na ogień jest zgodna z co najmniej 

 klasą A2 według EN 13501-1) 

Rury plastikowe  Rury grupy A: Rury PE-HD, zgodne z EN 1519-1 oraz DIN 8074/8075, o wymiarach (dR, s) 

 zgodnych z załącznikiem 21 i 23 

 Rury grupy B: Rury PVC-U, zgodne z EN 1452-1 oraz DIN 8061/8062, o wymiarach (dR, s) 

 zgodnych z  załącznikiem  21 i 23 

Rury metalowe  stalowe, ze stali nierdzewnej, żeliwne lub miedziane oraz z innych metali, których przewodność 

 cieplna jest niższa stali lub miedzi, oraz których temperatura topnienia wynosi ≥ 842°C (El 30),≥ 

 945°C (El 60) lub ≥ 1006°C (El 90) 

 Wymiary rur zgodnie z  załącznikiem 21 do 23 

Rury instalacyjne do 

prowadzenia kabli 

(tylko w stropie) 

 Rury instalacyjne do prowadzenia kabli, giętkie,  klasy 22322i zgodne z EN 61386-22 o średnicy 

 do Ø ≤ 32 mm wykonane z PE-HD, uniepalnione; z lub bez kabli (maksymalna średnica 

 zewnętrzna kabli nie przekracza 21 mm) 

  Wiązka rury instalacyjne do prowadzenia kabli o maksymalnej średnicy zewnętrznej 100 mm. 

 

 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 20 
Załącznik 2 - Zakres zastosowania 

Obłożenie instalacjami 
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Rury niepalne z łatwopalną izolacją „Kaiflex ST”, owinięcie materiałem pęczniejącym  

„PYRO-SAFE DG-CR", szerokość owinięcia 125/125 mm oraz izolacją ochronną „Klimarock", 

długość ≥ 500 mm po obu stronach przejścia instalacyjnego 

 

Rodzaj rury 

Zewnętrzna 

średnica 

rury ØA 

[mm] 

Grubość ścianki 

rury 

[mm] 

Grubość 

izolacji 

„Kaiflex ST” 

[mm] 

Izolacja ochronna 

„Klimarock” 

D x L 500 

[mm] 

Warstwa 

"PYRO-SAFE 

DG-CR" 

Odsyłacz 

Miedziana, 8,0 ≥ 1,0-4,0 9-18 - 1 

5,6 
Stalowa, ≤ 22,0 ≥ 1,0-11,0 32 - 2 

Ze stali nierdzewnej, ≤ 54,0 ≥ 1,5 -14,2 32 30 2 

Rury żeliwne ≤ 88,9 ≥ 2,0-14,2 32 30 2 
 

 

Rury niepalne z łatwopalną izolacją „Armaflex Protect”, 

długość ≥ 1000 mm po obu stronach  przejścia instalacyjnego 

 

Rodzaj rury 
Zewnętrzna średnica rury 

ØA [mm] 

Grubość ścianki rury 

[mm] 

Grubość izolacji 

„Armaflex Protect" [mm] 
Odsyłacz 

Miedziana, 8,0 ≥ 1,0-4,0 16 

6 
Stalowa, ≤ 22,0 ≥ 1,0-11,0 20 

Ze stali 

nierdzewnej, 

Rury żeliwne 

≤ 35,0 ≥ 1,5 -14,2 25 

 

 

Rury plastikowe z owinięciem „PYRO-SAFE DG-CR”, szerokość osłony w każdym przypadku ≥ 75 mm 
 

Rodzaj rury 
Średnica rury Ø 

[mm] 

Grubość ścianki rury 

[mm] 

Warstwa 

„PYRO-SAFE DG-CR" 
Odsyłacz 

PVC-U, 

PE 100 

≤ 50 
1,8 -3,7 

1,8-4,6 
1 

8 

≤ 63 
1,9-4,2 

2,1 -5,3 
2 

≤ 75 
2,2 - 4,7 

2,3-5,7 

≤ 90 
2,3 - 5,2 

2,7-6,3 
3 

≤ 110 
2,6-5,7 

3,0 - 7,3 
4 

≤ 125 
2,8 - 6,4 

3,3-7,9 

≤ 140 
2,8-6,8 

3,7 - 8,2 
5 

≤ 160 
3,2 - 7,7 

4,0 - 9,5 
 

 

Specjalne przejściowe podwójnych rur solarnych „NanoSUN2” z jednowarstwowym owinięciem „PYRO-SAFE DG-CR", 

długości 125 mm 

 

 ≥ DN 16 - DN 25  1 9 
 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 21 
Załącznik 2 - Zakres zastosowania 

Instalacje rur oraz izolacje rur w przejściach przez ściany 
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Rury niepalne z niepalną izolacją rur otulinami z wełny skalnej 

„ProRox PS 960” (stare oznaczenie RS 880) o długości ≥ 1000 mm od środka uszczelnienia w obie strony, 

oraz izolacją ochronną „Klimarock” z górnej strony stropu  

 

Rodzaj rury 

Zewnętrzna 

średnica rury 

ØA 

[mm] 

Grubość ścianki 

rury [mm] 

Grubość „ProRox 

PS 960" (RS 880) 

[mm] 

Izolacja ochronna 

„Klimarock" 

D x L 500 

[mm] 

Odsyłacz 

Stalowa, 

Ze stali 

nierdzewnej, 

Rury żeliwne 

≥ 22,0- 170,0 ≥ 3,0-14,2 

40 30 4 Miedziana, 

Stalowa, 

Ze stali nierdzewnej, 

Rury żeliwne 

22,0 ≥ 1,0-11,0 

≤ 54,0 ≥ 1,5-14,2 

≤ 88,9 ≥ 2,0-14,2 

 

 

Rury niepalne z łatwopalną izolacją „Kaiflex ST”, 

owinięcie „PYRO-SAFE DG-CR” o szerokości 125/125 mm oraz izolacją ochronną „Klimarock”, 

długość ≥ 500 mm po obu stronach przejścia instalacyjnego 

 

Rodzaj rury 

Zewnętrzna 

średnica rury 

ØA 

[mm] 

Grubość ścianki 

rury 

[mm] 

Grubość 

„Kaiflex ST” 

[mm] 

Izolacja 

ochronna 

„Klimarock" 

D x L 500 

[mm] 

Warstwa 

"PYRO-SAFE 

DG-CR", 

szerokość 

2 x 125 mm 

Odsyłacz 

 

Miedziana, 

Stalowa, 

ze stali 

nierdzewnej, 

Rury żeliwne 

8,0 ≥ 1,0-4,0 9-18 - 1 

5, 6,7 

 

22,0 ≥ 1,0-11,0 9 30 

2 
54,0 ≥ 1,5-14,2 9 30 

88,9 ≥ 2,0-14,2 9-32 30 

54,0 - 90,0 ≥ 2,0-14,2 9-32 30 
 

 

Rury niepalne z łatwopalną izolacją „Armaflex Protect”, 

długość ≥ 1000 mm od środka  przejścia instalacyjnego 

 

Rodzaj rury 

Zewnętrzna średnica 

rury ØA 

[mm] 

Grubość ścianki rury 

[mm] 

Grubość 

„Armaflex Protect" 

[mm] 

Odsyłacz 

 

Miedziana, 

Stalowa, 

ze stali 

nierdzewnej, 

Rury żeliwne 

8,0 ≥ 1,0 -4,0 16 

6 

 

≤ 15,0 ≥ 1,0 -7,5 19 

≤ 22,0 ≥ 1,0-11,0 20 

≤ 28,0 ≥ 1,0-14,0 25 

≤ 35,0 ≥ 1,5-14,2 25 
 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 22 
Załącznik 2 - Zakres zastosowania 

Instalacje rur oraz izolacje rur w przejściach przez stropy 

Z59277.13 

8.11.04-66/12: 
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Rury plastikowe z owinięciem „PYRO-SAFE DG-CR”, szerokość owinięcia 125 mm 

od dolnej strony stropu (100 mm w uszczelnieniu oraz 25 mm na zewnątrz przejścia instalacyjnego) 

 

Rodzaj 

rury 

Zewnętrzna 

średnica rury ØA 

[mm] 

Grubość ścianki rury 

[mm] 

Liczba warstw 

„PYRO-SAFE DG-CR" 

125 mm szerokości 

Odsyłacz 

PVC-U, 

PE 100 

≤ 50 
1,8 - 3,7 

1 

8 

1,8 - 4,6 

≤ 63 
1,9 - 4,2 

2 
2,1 - 5,3 

≤ 75 
2,2 - 4,7 

2,3 - 5,7 

≤ 90 
2,3 - 5,2 

3 
2,7 - 6,3 

≤ M10 
2,6 - 5,7 

4 
3,0 - 7,3 

≤ 125 
2,8 - 6,4 

3,3 - 7,9 

≤ 140 
2,8 - 6,8 

5 
3,7 - 8,2 

≤ 160 
3,2 - 7,7 

4,0 - 9,5 
 

 

Specjalne przejście „NanoSUN2” podwójnych rury solarne z jednowarstwowym obustronnym owinięciem 

„PYRO-SAFE DG-CR", długość 125 mm zainstalowanym przed uszczelnieniem przejścia instalacyjnego 

 

Średnica rury 

Liczba warstw 

„PYRO-SAFE DG-CR" 

szerokość 125mm 

Odsyłacz 

≥ DN 16 - DN 40 1 9 
 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 23 
Załącznik 2 - Zakres zastosowania 

Instalacje rur oraz izolacje rur w przejściach przez stropy 
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Odsyłacze. 

1  Owinięcie kabli „PYRO-SAFE DG-CR”, szerokość owinięcia 200 mm, dwie warstwy plus zakładka 45 mm - 60 mm  

2 Powłoka „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" na kablach i konstrukcjach nośnych kabli: grubość  warstwy suchej 

≥ 2,0 mm z przodu powierzchni uszczelnienia przejścia i zmniejszająca się do ≥ 1,0 mm wzdłuż długości kabli/konstrukcji 

kablowego. 

3 Płyty z włókna mineralnego powleczone za pomocą „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS": grubość  warstwy 

suchej ≥ 2,0 mm 

4 Mocowanie za pomocą drutu stalowego Ø ≥ 0,8 mm, 6 owinięć mocowania na metr bieżący, rozmieszczonych równomiernie: w 

odległości ≈ 50 mm od krawędzi. Pierwszy wspornik rur powinien znajdować się ≤ 1,000 mm przed otworem przejścia 

instalacyjnego. 

5 Owinięcie rur „PYRO-SAFE DG-CR”, szerokość owinięcia 125 mm (bez zakładki), wystająca na 75 mm z obu stron otworu 

przejścia instalacyjnego; zamocowana centralnie wewnątrz uszczelnienia przejścia instalacyjnego 

6 Pierwszy wspornik rury powinien znajdować się ≤ 1,000 mm przed otworem  uszczelnienia przejścia instalacyjnego . 

7 Izolacja „Klimarock” zamontowana bezpośrednio przed  uszczelnieniem przejścia instalacyjnego, zabezpieczenie stalowym 

drutem  Ø 1,0 mm lub stalową opaską. 

8 Owinięcie rur „PYRO-SAFE DF-CR”, szerokości 2 x 75 mm,  wystające 25 mm z obu stron otworu przejścia instalacyjnego w 

ścianie i  zabezpieczenie stalowym drutem  Ø 1,0 mm lub stalową opaską. W przypadku instalacji w stropie, owinięcie rury na 

szerokości 1 x 125 mm  wystające 25 mm z dolnej strony stropu. Pierwsze zamocowanie rury powinno znajdować się ≤ 675 mm 

przed otworem uszczelnienia przejścia instalacyjnego. 

9 W przypadku instalacji w ścianach, szerokość owinięcia z każdej strony  przejścia instalacyjnego wynosi 125 mm plus zakładka ≥ 

25 mm. Zabezpieczenie owinięcia ok. 25 mm od jego końca za pomocą drutu stalowego  Ø 1.0 mm lub opaski stalowej. 

Instalacje w stropach należy owinąć tylko od górnej powierzchni stropu i dopuszczalne jest zabezpieczenie jej za pomocą tylko 

jednego zamocowania drutem. Pierwszy zamocowanie rury powinno znajdować się w odległości ≤ 550 mm przed otworem  

uszczelnienia przejścia instalacyjnego. 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 24 Załącznik 2 - Zakres zastosowania 

Odsyłacze – rury oraz ich izolacje w przejściach instalacyjnych przez ściany i stropy 
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1. Informacje ogólne 

 1.1 Przed wykonaniem uszczelnienia mieszanego przejścia instalacyjnego należy sprawdzić zgodność parametrów przejścia 

instalacyjnego z postanowieniami rozdziału 1.2 oraz załącznikami 1 i 2 (np. rodzaju i grubości ściany lub stropu, rodzaju i 

wymiary rur jak również warunków otoczenia)  

 1.2 Należy zwrócić uwagę aby informacje dotyczące przejścia instalacyjnego były zgodne założeniami, z którymi została 

określona przydatność do zastosowania systemu (patrz rozdział 4). 

2. Instalacja płyt z wełny mineralnej 

 2.1 Płyty z wełny mineralnej należy przyciąć na pojedyncze kawałki, a następnie dokładnie i szczelnie umieścić je we 

wszystkich przestrzeniach pomiędzy instalacjami oraz pomiędzy instalacjami i ściankami wewnętrznymi otworu przejścia. 

Płyt z wełny mineralnej zainstalowane w dwóch warstwach (każda warstwa o grubości co najmniej 60 mm) tak aby 

grubość przejścia instalacyjnego wynosiła 120 mm a jego powierzchnia zewnętrzna w miarę możliwości wystawała ponad 

powierzchnię zewnętrzną ściany na odległość większą niż 10 mm (patrz załącznik 1). W przejściu przez strop płyty z  

wełny mineralnej powinny zostać zainstalowane w ten sposób aby odległość pomiędzy nimi wynosiła co najmniej 30 mm. 

Wolna przestrzeń o szerokości do 4 mm wokół rury może pozostać nieuszczelniona. 

 2.2 Po zamontowaniu instalacji w pobliżu płyt z  wełny mineralnej zgodnie z rozdziałem 3 do 7, wszystkie 

otwory, złącza oraz szczeliny (szczególnie pomiędzy kablami) muszą zostać wypełnione luźną wełną mineralną (klasy 

reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1) do głębokości 60 mm lub jeżeli szczeliny te są mniejsze niż 

4 mm, mogą zostać wypełnione materiałem o działaniu endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” lub „SIBRILAT 

AS”. 

Wiązki kabli zgodnie z załącznikiem 20 nie muszą być wypełnione materiałem.  2.3 Zewnętrzne powierzchnie płyt z włókna mineralnego muszą zostać pokryte co najmniej 1 mm warstwą (grubość warstwy 

suchej) materiałem „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub „SIBRILAT AS" (patrz załączniki 4 do 7 oraz 10 do 18). 

Miejsce przylegania płyt do elementu budowlanego oraz pas wokół otworu przejścia instalacyjnego, na szerokości 20 mm 

należy powlec warstwą materiału „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub „SIBRILAT AS" o grubości warstwy suchej  co 

najmniej 1 mm (patrz załączniki 4 do 7 oraz 10 do 18). 

3. Zabezpieczenie kabli oraz ich konstrukcji nośnych 

  3.1 Wariant 1 

Kable oraz ich konstrukcje nośne muszą zostać owinięte podwójnie po obu stronach  płyt  z wełny mineralnej przejścia 

instalacyjnego za pomocą materiału „PYRO-SAFE DG-CR” (nominalna grubość:1,5 mm, szerokość owinięcia: 200 mm). 

Pozostałe otwory i szczeliny należy zaszpachlować materiałem „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub „SIBRILAT AS" lub 

wypełnić luźną wełną mineralną (patrz załączniki 4, 10 i 11). 

  3.2 Wariant 2 

Kable o średnicy do  ≤ 21 mm lub wiązki kabli zgodnie z załącznikiem 20 należy uszczelnić po obu stronach przejścia 

instalacyjnego w obrębie płyt z wełny mineralnej materiałem o działaniu endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-

A" lub „SIBRILAT AS" o grubości warstwy suchej co najmniej 2,0 mm z dalszym zmniejszeniem grubości do 1,0 mm 

zgodnie z załącznikiem nr 1. Długość powłoki musi wynosić co najmniej 230 mm w przypadku przejść przez ściany oraz 

250 mm w przypadku przejść przez stropy (patrz załączniki 4 i 11). Kable o średnicy ≥ 21 mm i do 80 mm wraz z ich 

konstrukcjami nośnymi kabli należy pomalować na grubość warstwy suchej 2,0 mm. 

 4. Zabezpieczenie rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów (EIR) 

Po obu stronach przejścia przez strop zainstalować w płytach z wełny mineralnej owinięcie rur  instalacyjnych do 

prowadzenia przewodów materiałem „PYRO-SAFE DG-CR” (nominalna grubość 1,5 mm, szerokość owinięcia 125 mm), 

tak aby owinięcie wystawało na szerokości 75 mm z płyt. Owinięcie należy zabezpieczyć drutem lub metalową taśmą 

(patrz załącznik 13 i 20) 

 5. Zabezpieczenie rur plastikowych 

Przejścia rur palnych, zgodnie z załącznikiem 21 i 23 należy zabezpieczyć przez owinięcie materiałem „PYRO-SAFE DG-

CR”. Owinięcie rur należy zabezpieczyć zgodnie z załącznikiem 5 i 14. 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 25 

Załącznik 3 - Uszczelnienie przejścia instalacyjnego 
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W przypadku przejść przez ściany owinięcia należy zabezpieczyć z obu stron przejścia instalacyjnego a w przypadku 

przejść przez stropy tylko od dolnej części stropu. 

6. Zabezpieczenie rur metalowych 

  6.1 Wariant 1: Lokalna izolacja z „Armaflex Protect" 

W przypadku przejścia rur metalowych należy je zaizolować na długości co najmniej 1000 mm (mierzonej od środka 

przejścia instalacyjnego) przy pomocy „Armaflex Protect” (przypadek „LS” zgodnie z EN 1366-3). Grubość 

izolacji zależy od rozmiaru rury oraz elementu budowlanego przejścia instalacyjnego i musi być zgodna z załącznikami 21 

do 23. Długość izolacji powinna być równa po obu stronach przejścia instalacyjnego (patrz załączniki 7 i 18). 

 6.2 Wariant 2:  Lokalna izolacja z „Kaiflex ST" 

W przypadku przejścia rur metalowych należy je zaizolować na długości co najmniej 1000 mm (mierzonej od środka 

przejścia instalacyjnego) przy pomocy materiału „Kaiflex” (przypadek „LS” zgodnie z EN 1366-3). Grubość 

izolacji zależy od rozmiaru rury oraz elementu budowlanego przejścia instalacyjnego i musi być zgodna z załącznikami 21 

do 23.  

Rury metalowe należy po obu stronach przejścia instalacyjnego owinąć materiałem „PYRO-SAFE DG-CR” (nominalnej 

grubości 1,5mm, szerokość owinięcia i liczba owinięć zgodne z załącznikami 21 do 24 uwzględniając wymiary rur i rodzaj 

elementu budowlanego). Owinięcie „PYRO-SAFE DG-CR” powinno wystawać z płyt z włókna mineralnego na długość 75 

mm i powinno być zabezpieczone za pomocą drutu (grubości 1,0 mm) lub metalowej taśmy (patrz załącznik 7 i 17). 

Dodatkowo izolacja rur oraz owinięcie powinno być zabezpieczone matami z wełny mineralnej  „Klimarock” zgodnie z 

załącznikiem 1 (wymiary zgodnie z załącznikami 21 do 23 w zależności od wymiarów rury i rodzaju elementu 

budowlanego) jako izolacja ochronna. Izolacja ta powinna być zabezpieczona za pomocą drutu (grubości 1,0 mm) lub 

metalową taśmą (patrz załącznik 7 i 17). W przypadku przejścia przez strop izolację ochronną „Klimarock” należy 

zabezpieczyć przed  obsunięciem za pomocą haczyka maty z siatki drucianej 

 6.3 Wariant 3: Lokalna izolacja za pomocą włókna mineralnego w przejściach przez strop 

Instalację rur metalowych w przejściach przez stropy należy zabezpieczyć materiałem „ProRox PS 960” (stara nazwa „RS 

880”) na długości co najmniej 1000 mm mierząc od środka przejścia instalacyjnego oraz bez przerwania izolacji 

(przypadek „LS” zgodnie z EN 1366-3) zgodnie z załącznikiem 1.  Grubość izolacji zależy od rozmiaru rury i musi być 

zgodna z załącznikami 15 i 22. W przejściach przez strop izolację należy zabezpieczyć przez owinięcie drutem (średnicy 

0,8 mm) 

Dodatkowo należy izolację zabezpieczyć wełną mineralną „Klimarock” zgodnie z załącznikiem 1 (wymiary zgodnie z 

załącznikiem 22 w zależności od wymiarów rury). W przypadku przejścia przez strop izolację ochronną „Klimarock” należy 

zabezpieczyć przed obsunięciem za pomocą haczyka maty z siatki drucianej 

 

 

 

zamocowana za pomocą haczyków mat z siatki drucianej (zgodnie z aneksem 15) w celu zapobieżenia ślizganiu. 

      7. Zabezpieczenie rur „NanoSUN²” 

Specjalne rury solarne należy owinąć jedną warstwą materiału „PYRO-SAFE DG-CR”, w przypadku przejścia przez 

ściany z obu jej stron a w przypadku przejścia przez strop tylko z górnej jego strony. Owinięcie powinno dolegać do płyt 

wełny mineralnej zgodnie z załącznikiem 1.Bandaż „PYRO-SAFE DG-CR powinien być zabezpieczony za pomocą drutu 

(grubości 1,0 mm) lub metalowej taśmy. Z górnej strony stropu wystarczy tylko jedno zabezpieczenie drutem. 

8. Dodatkowa instalacja pojedynczych kabli 

Dzięki dokładnemu wywierceniu otworu w płytach wełny mineralnej możliwa jest w obszarze owinięcia kabli dodatkowa 

instalacja kabli o średnicy do ≤ 21 mm bez dodatkowych wymogów ich uszczelnienia w płytach. Przy przejściach przez 

strop możliwa jest dodatkowa instalacja kabli do średnicy 14,4 mm z maksymalnie 5 żyłami ≤ 1,5 mm2 przez wywiercone 

otwory w płytach wełny mineralnej, przy czym owinięcie kabli wykonane jesz z jednej warstwy z zakładką 10 do 15 mm  

a szerokość owinięcia wynosi ≥ 125 mm i zabezpieczone jest metalowym drutem. Ta sama procedura może zostać 

zastosowana przy zabezpieczeniu kabli w dolnej części uszczelnienia przejścia przez strop dla kabli ≤ 21 mm (patrz 

załącznik 12). 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 26 

Załącznik 3 -  Uszczelnienie przejścia instalacyjnego 
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                                                                           "CE"-Zeichen / oznaczenie „CE” 

                                        I                                   Identifizierungsnummer der notifizierten Stelle (für 

                                                                            Konformitätsbescheinigungssystem 1) / Numer identyfikacyjny  

                                                                            certyfikującej jednostki notyfikowanej 

                                 XXXX                            

                        svt Brandschutz                          Name und Anschrift des Herstellers oder seines autorisiertVertre 

              Vertriebsgesellschaft mbH                   (verantwortliche juristische Person) / Nazwa i adres producenta 

                         International                              (podmiot prawny odpowiedzialny za producenta 

                       21217 Seevetal 

                            NIEMCY 

                                                                           Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung 

                                 xx                                      angebracht wurde / Dwie ostatnie cyfry roku w którym wydane było  

                                                                           oznaczenia CE 

         XXXX-CPD-XXXX                      Nummer des EG-Konformitätszertifikats / Numer zertyfikatu zgodności EG 

                                                                           Nummer der ETA / Numer ETA 

                            ETA-0903                               Nummer der Leitlinie / Numer ETAG           

               ETAG 026-Teil 2/Część 2 

                    Kombiabschottung / 

             Mieszane uszczelnienie przejść           Produktbezeichnung (Handelsname) / Oznaczenie produktu (nazwa 

                „PYRO-SAFE Flammotect"                handlowa) 

                        Ablative und 

              dämmschichtbildende 

             Komponente / komponent  

            endotermiczny ipęczniejący                   Produktbezeichnung der Komponente (Handelsname) / Oznaczenie 

                „PYRO-SAFE FLAMMO-                    komponentu (nazwa handlowa) 

             TECT-A" lub „SIBRILAT AS" 

              oraz „PYRO-SAFE DG-CR" 

 

                                                                           Nutzungskategorie / kategoria użyteczności 

                   Nutzungskategorie / 

                 kategoria użyteczności 

                                 X 

 

 

       Für weitere relevante Produktmerkmate (z. B. Feuerwiderstandsklasse, Abgabe gefährlicher Stoffe) s. ETA-0903/Patrz ETA- 

       0903 w celu uzyskania informacji dotyczących innych stosownych cech (tj. klasa odporności ogniowej, wydzielanie substancji    

       niebezpiecznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        „PYRO-SAFE Flammotect – Dwuwarstwowy” 

                                                                                                                                                                                  Załącznik 27 

        Załącznik 4 – Przykład oznaczenia CE oraz informacje dodatkowe 
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Skróty 

FWKL: maksymalna klasa odporności ogniowej; W przypadku instalacji w elementach budowlanych tego samego typu, 

grubości, gęstości oraz w tej samej konstrukcji, lecz z niższą klasą odporności ogniowej, klasa odporności ogniowej 

uszczelnienia przejścia jest zredukowana do klasy odporności ogniowej elementu budowlanego. 

LTW: lekka ściana działowa zgodnie z załącznikiem 19 

MW: ściana masywna zgodnie z  załącznikiem  19 

D: strop masywny zgodnie z  załącznikiem  19 

dw: grubość ściany 

do: grubość stropu 

dA: zewnętrzna średnica rury (średnica nominalna zgodnie z normami) 

dI: grubość izolacji lokalnej 

s: grubość ścianki rury (nominalna wartość zgodnie z normami) 

Ø: średnica zewnętrzna 

U/U: konfiguracja zakończenia rur „otwarta/otwarta” (otwarte zakończenie rury po obu jej stronach podczas badania 

ogniowego 

U/C: konfiguracja zakończenia rur „otwarta/zamknięta” (otwarte zakończenie rury po stronie nagrzewanej i zamknięte 

zakończenie rury po stronie nienagrzewanej podczas  badania ogniowego) 

Normy 

EN 13501-2:2010-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2:  Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań reakcji na ogień 

prEN 1366-3:2007-07 Dokument z CEN TC127 podlegający formalnemu głosowaniu (dokument N185); patrz tytuł 

EN 1366-3:2009-07 

EN 1366-3:2009-07 

EN 13162:2008 

Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wybory z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja 

Pozostałe dokumenty 

ETAG 026-2 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych, Wyroby do zabezpieczeń ogniochronnych i 

uszczelnień przeciwpożarowych. Część 2 Uszczelnienia przejść instalacyjnych (wydanie styczeń 

2008 roku) 

EOTA TR 024 Charakterystyka, aspekty trwałości oraz zakładowej kontroli produkcji dla reaktywnych materiałów, 

komponentów i wyrobów (wydanie z listopada 2006 roku) 

 

„PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy” 

Załącznik 28 

Załącznik 5 - Skróty i dokumenty związane 
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