
 

 

 
OPIS PRODUKTU 
 

System bandaży KVB ogniochronnych do kabli tworzy skuteczną osłonę 
ogniochronną dla kabli, zapobiegającą lub opóźniającą proces palenia 

wzdłuż poziomo i pionowo ułożonych kabli elektrycznych, wiązek 

kablowych i korytek kablowych. W razie pożaru wytwarza się 

mikroporowata, izolująca cieplnie, dwustronna warstwa pianki 

zapewniająca wyjątkowo skuteczną ochronę przeciwpożarową dla kabla, 

nawet wewnątrz bandaża kablowego. System ten jest często jedyną 

alternatywą w ciasnych miejscach lub specjalnych zastosowaniach. 

Niezabezpieczone kable elektryczne, ze względu na ich palną izolację  

z tworzywa sztucznego (PCV, PE itp.), zwiększają ryzyko przeniesienia ognia 

ze źródła zapłonu do odległych punktów sieci kablowej. W czasie pożaru 

emitowane są silnie żrące i toksyczne gazy oraz produkty spalania, które 

często prowadzą również do wtórnego uszkodzenia elementów budowli 

oraz wyposażenia.  

Bandaż KVB zapewnia przeciwpożarową ochronę poziomo  
i pionowo ułożonych kabli i korytek kablowych. 
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DOSTĘPNOŚĆ 

Typ Artykuł nr 

5,4m2 SOBC01 
 

 

ZASTOSOWANIE 

1. Zastosowanie zgodnie z Aprobatą nr Z-56.215-3457  

System bandaży ogniochronnych do kabli BC-Brandschutz® KVB jest montowany zgodnie z niemiecką Aprobatą nr  

Z-56.215-3457, w sytuacji gdy celem jest osiągnięcie właściwości kabli, określanych jako "trudno zapalne". 

2. Zastosowanie zgodnie z Raportem z badań U 97064, raportem kwalifikacyjnym IBMB w Brunszwiku w Niemczech Zmniejszenie 

zagrożenia pożarowego w korytkach kablowych z kablami PCV podlega certyfikacji i kwalifikacji na podstawie 

wymienionego raportu. 

3. Zastosowanie w istniejących budynkach. 

Do stosowania w budynkach, które mają być zmodernizowane pod kątem środków ochrony przeciwpożarowej – 

zastosowanie wg raportu z badań nr 3331/1071 z IBMB. 

4. Zastosowanie w planowanych budynkach 

System bandaży ogniochronnych do kabli BC-Brandschutz® KVB może być montowany w wymaganych przepustach 

awaryjnych do hermetyzacji elektrycznych systemów kablowych przechodzących przez te obszary. Ich poziom odporności 

ogniowej spełnia wymagania określone dla ogniotrwałych zamkniętych kanałów kablowych (I-30), co więcej mogą być 

zamontowane w prostszy sposób, zwłaszcza w miejscach, w których ułożona jest duża liczba kabli. Potwierdzają to opinie 

ekspertów przeprowadzających próby - Raport nr 3938/9389 strona 6. W obszarze przegród przeciwpożarowych, przejścia 

powinny być uszczelnione systemem do uszczelniania przepustów BC-Brandschutz. 

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA 

Klasa F30, F 60, F 90 zgodnie z DIN 4102-24  
Bandaż klasyfikowany jako materiał budowlany odporny na płomień zgodnie z DIN 4102-B1 



 

 

ZGODNOŚĆ 
 
• Aprobata dla systemu bandaży ogniochronnych do kabli BC-Brandschutz® KVB Z-56.215-3457 

• Raport kwalifikacyjny dla "systemu bandaży ogniochronnych do kabli" pokrytego farbą BC-Brandschutz® lub powłoką wiskozową  

BC-Brandschutz® dotyczący zmniejszenia zagrożenia pożarowego w korytkach kablowych z przewodami PCV. (IBMB U 97064) 

• Raport nr 3331/1071 zawierający opinie ekspertów z MPA Brunswick dla systemu bandaży ogniochronnych do kabli BC-Brandschutz® 

w istniejących budynkach 

• Techniczne przeciwpożarowe oceny eksperckie korytek kablowych z bandażami kablowymi i ich porównanie z kanałami kablowymi 

typu I zgodnie z normą DIN 4102-t 11 

• Raport opiniodawczy No.3938 / 9389 MPA Brunswick. W obszarach przegród ppoż., przejścia są uszczelniane systemem do 

uszczelniania przepustów kablowych, np. 90/UNO lub S90/Kombi 

• Dowód na zmniejszenie szybkości uwalniania energii kabli z PVC i PE owiniętych bandażem kablowym (IBMB U 98076) 

• Aprobata techniczna farby/powłoki wiskozowej BC-Brandschutz® Z-19.11-396 

• System zarządzania jakością zgodny z normą DIN EN ISO 9001: 2000 (Certyfikat-Nr rejestru QA 051005032) 

• Zewnętrzna kontrola i certyfikacja procesu produkcji przez MPA Brunswick Nr ÜZ-3/258/96 

• Certyfikat zgodności dla powłok – Nr rej. ZERT-3 / 258-1 / 96 

• Certyfikat trwałości powłoki na okres przechowywania do 10 lat - Raport IBMB 11/01; Raport z badań 3349 / 2857-1-a 

• Certyfikat zgodności lakieru wierzchniego BC-Brandschutz® (Sprawozdanie z badań U 98.075) 

• Certyfikat wytwarzania powłok bez zagrożeń dla zdrowia (Certyfikat braku zagrożeń dla zdrowia nr 8-468) 

• Certyfikat szybkości wydzielania ciepła prze powłokę zgodnie z normą DIN 51900 część 2 (IBMB-Nr. 3251/1877) 

• Certyfikat możliwości odkażania powłoki z lub bez warstwy wierzchniej (Raport z badań FZT Karlsruhe 232-a, 232 b, 232-1b) 

• Wymagania dotyczące braku przekroczeń wartości izolacyjności cieplnej dla owiniętych kabli (Raport z badań EPM 97582) 

 
SPOSÓB MONTAŻU 
 
Owijanie bandażem:  

- wewnątrz kolor szary, skierowany w stronę narażonego elementu 

- na zewnątrz strona biała 

 

Z OWIJANIEM WEWNĘTRZNYM Z OWIJANIEM ZEWNĘTRZNYM 

 

 

Dokładne mocowanie lub profilowane owijanie wokół 

dopasowanego pojedynczego kabla lub wiązki kabli  

z zakładką 50mm.  

 
 

Dokładne mocowanie lub profilowane owijanie bandażem 

wokół dopasowanego korytka kablowego z zakładką 50 mm. 

 

 

TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE 
 
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. 


