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PYRO-SAFE PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 
Ognioodporna powłoka pęczniejąca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabezpieczenie tras kablowych powłokami ogniochronnymi 
zapobiega: 
 zapaleniu się kabli od zewnętrznego źródła ognia przez 

3040 minut, 
 zapaleniu się kabli w przypadku zwarcia lub przegrzania kabli 
 rozprzestrzenianie płomienia po palnej izolacji kabli, 
 rozprzestrzenianie się pożaru przez kapiącą, palącą się 

izolację, 
 alternatywa do innych biernych zabezpieczeń ppoż. 
 
 
 
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 
 
Opis produktu: 
 
 PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 jest pęczniejącą w 

przypadku pożaru powłoką ogniochronną na bazie dyspersji 
wodnej, koloru białego. Jest ona elastyczna, 
niehigroskopijna, nie ulegająca starzeniu (wg. danych 
producenta nie zmieniająca właściwości oraz funkcjonalności 
przez ok. 30 lat), nie wpływa na temperaturę pracy kabli a w 
przypadku pożaru wiąże częściowo wydzielające się związki 
chloru, 

 
 powłoka przeznaczona jest do wykonania zabezpieczeń kabli 

elektrycznych wewnątrz obiektów przemysłowych, 
użyteczności publicznej oraz w budownictwie 
mieszkaniowym. Istnieje możliwość zastosowania 
zewnętrznego oraz w pomieszczeniach wilgotnych po 
naniesieniu lakieru ochronnego PYRO-SAFE Dekontlack-L 
/wg. badań zagranicznych/, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 badania w Polsce, zgodnie z PN-89/E-04160/55 „Przewody 

elektryczne, Metody badań, Sprawdzenie odporności  
przewodów na rozprzestrzenianie się płomienia“ Metoda IV kat. 
A (odpowiada IEC 332-3) wykonane przez Energopomiar 
ELEKTRYKA oraz CNBOP Józefów uznane zostały przez 
Germanischer Lloyd i są podstawą zastosowania powłoki w wielu 
krajach Europejskich i na świecie, 

 
 zużycie: 
 

Grubość  

warstwy suchej 

Grubość 

warstwy mokrej 

 

Zużycie 

ok. 500 µm 800900 µm 

(jednokrotny natrysk) 

1,0 kg/m² 

 
 czasookres schnięcia: 
 

(przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej 
powietrza 65%) 

  sucha w dotyku  po ok. 6 godz. 
  sucha całkowicie po 4 dniach 
 
 
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 jest jedną z najszerzej 
przebadanych powłok ochronnych przez instytuty Europejskie: 
 
 badanie zgodnie z normą IEC 332-3 Kat. A przez Germanischer 

Lloyd oraz Hosser-test IBMB Braunschweig, 
 badania ogniowe po 5, 8, 10 i 15 latach naturalnego starzenia, 
 badania wpływu powłoki na pracę kabli – nie powoduje grzania 

się kabli w porównaniu z kablami nie powleczonymi, 
 badania odporności powłoki KS 1 na działanie wilgoci (do 99% 

przez 120 miesięcy), chemikali oraz jej skuteczności działania po 
zadziałaniu urządzeń tryskaczowych, 

 szereg badań instytutów medycyny pracy odnośnie określenia 
zawartości chloru, koncentracji amoniaku w powietrzu po użyciu 
farby, toksyczności oraz niebezpieczeństwa dla zdrowia 
ludzkiego, 

 badania przewodności ciepła, 
 badania odporności powłoki na działanie mikroorganizmów, 

insektów, gryzoni oraz termitów, 
 sprawdzenie skuteczność działania powłoki po napromienio-

waniu promieniami , 

 badania zgodnie z normą IEC 331, 22,5 krotne wydłużenie 
utrzymania funkcjonalności kabli, 

 szereg badań powłoki FLAMMOPLAST KS 1 zgodnie z normami 
USA oraz FM. 
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PYRO-SAFE PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
Ognioodporna powłoka o działaniu endotermicznym 

 
 
Opis produktu: 
 

 PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A jest ogniochronną powłoką 
na bazie dyspersji wodnej o działaniu endotermicznym. 
Podczas działania płomienia produkt działa silnie 
endotermicznie, z powstaniem ceramicznej warstwy 
ochronnej, chroniąc przewody kablowe przed działaniem 
płomienia, 

 

 powłoka wykazuje bardzo dobre właściwości elastyczne (po 
wyschnięciu jest elastyczna jak guma), jest niehigroskopijna 
oraz ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża, nie ulega 
starzeniu i nie wpływa negatywnie na pracę kabli, 

 

 PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A przeznaczony jest do 
zabezpieczeń kabli elektrycznych w zakresie 
wewnętrznym oraz zewnętrznym, w pomieszczeniach 
narażonych na działanie wilgotności oraz działanie 
warunków atmosferycznych (zanurzenie powłoki w 
morskiej wodzie przez kilka tygodni nie spowodowało zmian 
jej właściwości), 

 

 badania w Polsce, zgodnie z PN-89/E-04160/55 „Przewody 
elektryczne, Metody badań, Sprawdzenie odporności 
przewodów na rozprzestrzenianie się płomienia“ Metoda IV 
kat A (odpowiada IEC 332-3) wykonane przez Energopomiar 
ELEKTRYKA oraz CNBOP Józefów uznane zostały przez 
Germanischer Lloyd i są podstawą zastosowania powłoki w 
wielu krajach Europejskich i na świecie, 

 
 zużycie: 
 

Grubość  

warstwy suchej 

Grubość 

warstwy mokrej 

 

Zużycie 

ok. 500 µm 9001000 µm 

(12-krotny natrysk)  

1,0 kg/m² 

 
 czasookres schnięcia: 

 

(przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej     
powietrza 65%) 

        sucha w dotyku  po ok. 6 godz. 
        sucha całkowicie po 4 dniach 
        kolejna warstwa  po ok. 20 godz. 
 
Powłoka endotermiczna PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A jest 
stosunkowo nowym produktem svt na rynku, ktora została 
poddana następującym badaniom: 
 
 badanie zgodnie z normą IEC 332-3 Kat. A przez 

Germanischer Lloyd oraz inne instytuty Europejskie, 
 

 szeroki zakres badań dotyczących zastosowania farby 
FLAMMOTECT-A w zakresie wewnętrznym oraz 
zewnętrznym, działanie warunków atmosferycznych, chemi-
kali, czynników mechanicznych itp., 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 badania wpływu powłoki na pracę kabli – nie powoduje grzania 

się kabli w porównaniu z kablami nie powleczonymi, 
 badanie instytutu medycyny pracy odnośnie toksyczności oraz 

niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, 
 badanie skuteczności działania po wykonaniu procesu 

sztucznego przyśpieszonego starzenia. 
 

Obie powłoki do zabezpieczenia kabli posiadają atesty 
higieniczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
 

Protokóły w/w badań znajdują się w dziale technicznym                    
svt BRANDSCHUTZ, ich kopie oraz w razie potrzeby tłumaczenia w 
języku polskim /dot protokołów z badań zagranicznych/ dostępne są w 
w/w dziale lub przedstawicielstwach svt w Polsce. 
 
Wykonanie zabezpieczenia kabli: 
 

1. Zabezpieczenie ogniochronne kabli w/w. powłokami powinno 
zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
opracowaną dla konkretnego obiektu. 

2. Zabezpieczenie może być wykonane jedynie przez firmy 
posiadające licencję producenta (odpowiednie wyposażenie 
techniczne, doświadczona kadra inż-techniczna oraz pracownicy, 
przeszkolenie). 

3. Aplikację połwok ogniochronnych należy wykonać w 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C oraz przy 
wilgotności względnej powietrza poniżej 85%. 

4. Powierzchnia zabezpieczanych kabli powinna być sucha, wolna 
od zanieczyszczeń, kurzu i tłuszczów. Do czyszczenia kabli nie 

są zalecane zasadowe środki czyszczące o wartości pH  8,5. 
5. Przed rozpoczęciem prac aplikacyjnych farby należy dokładnie 

wymieszać (zalecane jest mieszanie farby przez minimum 5 
minut mieszadłem z wiertarką), farby można rozcieńczyć przez 
dodatek do 3% wody. 

 

6. Nanoszenie powłok może odbywać się przy pomocy pędzla, 
wałka lub metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się 
wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” przy 
czym zalecane jest dla: 

 FLAMMOPLAST KS 1 ciśnienie robocze 210 bar,   

      dysza 0,48  0,53 mm bez filtra 
 FLAMMOTECT-A  ciśnienie robocze 210 bar, 

      dysza 0,79  1,0 mm bez filtra. 
7. Podczas aplikacji należy zwrócić uwagę na miejsca trudno 

dostępne oraz przestrzenie pomiędzy kablami. 
UWAGA: 

Tylko dobrze wykonana powłoka może skutecznie 
zabezpieczać kable przed działaniem płomienia ! 

8. Kontrola jakości wykonanego zabezpieczenia: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego oraz przyczepności 

  farby do podłoża, 
 sprawdzenie wykonania zabezpieczenia w miejscach  

  trudno dostępnych przy pomocy lusterka, 
 pomiary grubości nakładanych warstw w stanie mokrym 

  oraz po wyschnięciu. 


