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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Instrukcja Montażu / Dane techniczne

Mieszane przejście instalacyjne wykonane z płyt z wełny mineralnej i materiału o działaniu 
endotermicznym przeznaczone do uszczelnienia przejść wszystkich rodzajów  kabli oraz rur 
palnych i niepalnych. Klasa odporności ogniowej EI 120 zgodnie z EN 13501-2 oraz ETA 13/0903.
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

• Niniejsza instrukcja montażu przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które przeszły odpowiednie przeszkolenie w zakresie montażu niniejszego 
   systemu.

Zastosowanie instrukcji
• Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki bezpieczeństwa.

• Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialności.

• Przedstawione w instrukcji rysunki są jedynie przykładem. Praktyczny montaż wizualnie może się różnić od przedstawionych schematów.

Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać sie z kartami charakterystyki substancji zastosowanych produktów.  

Ochrona osobista::

Podczas prac nosić filtr pyłowy P2. 

Ochrona rąk
Rękawice odporne na chemikalia.
Zalecany materiał: butylokauczuk, nitrokauczuk, fluorokauczuk, PCV.

Ochrona oczu
Okulary ochronne

Ochrona ciała 
Ubranie robocze, buty ochronne

Wskazania bezpieczeństwa podczas montażu w stropie:

• Zabezpieczyć przestrzeń bezpośrednio pod zabudową przejścia instalacyjnego w stropie przed przemieszczaniem się osób  
  postronnych (znak ostrzegawczy przed spadającymi przedmiotami, napis: “Zakaz wstępu“, „Prace na wysokości“)

• Wykonawca przejścia instalacyjnego w stropie ma obowiązek poinformowania zleceniodawcy, w celu przekazania dalej 
  informacji właścicielowi obiektu lub jego przedstawicielowi, o wykonaniu odpowiedniego zabezpieczenia gotowego przejścia 
  instalacyjnego w stropie przed nadepnięciem przez osoby w postaci np. barierki lub kratki.

Przeznaczenie
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Zakres zastosowania

Zastosowanie kombinowanego przejścia instalacyjnego PYRO-SAFE Flammotect - Double layer zostało zgodnie z ETAG 026-2 określone pod 
względem właściwości jak reakcja na ogień, klasa odporności ogniowej, wydzielanie substancji nie-bezpiecznych, stabilność i użyteczności.

Reakcia na ogień zastosowanych materiałów 

Materiały o działaniu endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“ “ jak również materiał pęczniejący „PYRO-SAFE DG-CR“ posiadają klasę 
reakcji na ogień E zgodnie z EN 13501-1; płyty z wełny mineralnej typu „Hardrock 040“ oraz luźna wełna mineralna posiadają klasę reakcji na 
ogień A1 a maty z wełny mineralnej typu „Klimarock“ klasę reakcji na ogień A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa 
PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy został sklasyfikowany zgodnie z EN 13501-2 do klasy odporności ogniowej EI 120 (dla rur z tworzyw 
sztucznych  –U/U a dla rur metalowych –C/U) 
Klasyfikacja EI 120-U/U dla rur z tworzyw sztucznych zgodnie z EN 13501-2 obejmuje również pozostałe możliwe układy zakończeń rur i obejmuje 
wszystkie możliwe stosowania rur. Klasyfikacja EI-120-C/U dla rur metalowych zgodnie z EN 13501-2 obejmuje również  zastosowanie z 
zakończeniem rur C/C.
Niniejszy system może być stosowany również w przejściach przez ściany i stropy o niższej klasie odporności ogniowej zachowując klasę odporności 
ogniowej tych elementów

Zawartość, wydzielanie substancji niebezpiecznych

Materiały o działaniu endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“ jak również materiał pęczniejący  „PYRO-SAFE DG-CR“ nie zawierają substancji 
niebezpiecznych podanych w liście Komisji Europejskiej.
Płyty z wełny mineralnej „Hardrock 040“, kształtki z wełny mineralnej „ProRox PS 960“ jak również maty z wełny mineralnej „Klimarock“ nie zawierają 
substancji niebezpiecznych wymienionych w wytycznych  67/548/EWG lub przepisach  (EG) nr 1272/2008 Indicative List on Dangerous Substances.

Stabilność i użyteczność

Materiały o działaniu endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“ jak również materiał pęczniejący  „PYRO-SAFE DG-CR“ spełniają wymagania dla 
oddziaływania warunków klimatycznych X zgodnie z EOTA TR 024.
PYRO-SAFE Flammotect-Double layer może zostać zastosowany w pomieszczeniach wewnętrznych jak również w pomie-szczeniach narażonych na działa-
nie wilgotności oraz warunków atmosferycznych nie zmieniając swoich właściwości.

0761 
 

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft  mbH International  
Gluesinger Str asse 86 

D-21217 Seevetal  
14 

0761-CPD-0372 
01155-PYRO-SAFE-Flammotec t 

ETA-13/0903 
ETAG 026 - Part 2 

Kombiabschottung/Mixed Penetrati on Seal  
„PYRO-SAFE Flammotect-zeilagig“  

„PYRO-SAFE Flammotect - Double layer“  
Nutzungskategorie/use category: X 

Keine gefährlichen Stoffe/ no dangerous substances  
 

für weitere relevante Produkteigenschaften (z.B. Br andverhal-
ten, Feuerwiderstand) siehe ETA 13/0903/ 

see ETA 13/0903 for other relevant characteristics 
(e.g. reaction to fire, fire resistance cl ass) 

ETAG 026 - Part 2
Mieszane przejście instalacyjne/Mixed Penetration Seal

„PYRO-SAFE Flammotect - Double layer“
Kategoria użyteczności/use category: X

Bez substancji niebezpiecznych/ no dangerous substances

Dalsze właściwości produktu (np. klasa reakcji na ogień, klasa odporności ogniowej) 
patrz ETA 13/0903/

see ETA 13/0903 for other relevant characteristics
(e.g. reaction to fire, fire resistance class)

Data produkcji, numer partii patrz na etykecie/ For production date and batch see stamp.
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Lekka ściana działowa z profili stalowych 

ściana z profi 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 aby  tworzyły one 
wewnętrzne krawędzie otworu przejścia instalacyjnego. 
Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności   ogniowej 
zgodnie z EN 13501-2.

Lekka ściana działowa z profili drewnianych

ściana z profi 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 a 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.
Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności   ogniowej 
zgodnie z EN 13501-2.

Elementy budowlane

Ściana masywna

murowane, betonowe, z betonu zbrojonego lub betonu komórkowego 
o gęstości ≥ 630 kg/m³. 
Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności    ogniowej 
zgodnie z EN 13501-2.

Strop masywny

murowane, betonowe, z betonu zbrojonego lub betonu komórkowego 
o gęstości ≥ 630 kg/m³. 
Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności    ogniowej 
zgodnie z EN 13501-2.

 
Krawędzie otworu przejścia w lekkiej ścianie działowej

krawędzie wewnętrzne stanowią dwie warstwy płyty cementowych 
lub gipsowych grubości 12,5 każda klasy reakcji na ogień A1 lub A2 
zgodnie z  EN 13501-1.

Zastosowanie zgodnie z DIN 4102

Dla wymaganych klas odporności ogniowej można alternatywnie 
stosować klasyfikacje zgodnie z DIN 4102-2 oraz DIN EN 13501-2, 
DIN EN 13501-3 i DIN EN 13501-5 
(Lista reguł budowlanych „Bauregelliste“ A Częśćl 1-Załącznik 0.1)
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Zakres zastosowania

A

E
D
C
B

Wymiary 

Poz. Oznaczenie Ściana  [mm] Strop  [mm]

Grubość elementu budowlanego ≥ 100 ≥ 150

Grubość przejścia instalacyjnego ≥ 120 ≥ 150

Maksymalne wymiary otworu przejścia instalacyjnego
(szerokość x wysokość)  1.250 x 1.200 1.250 x 1.200

Odległość do innych otworów przejść instalacyjnych oraz pozostałych instalacji ≥ 200 ≥ 200

Redukcja odległości dla przejść instalacyjnych zgodnie z ETA-13/0903 w przypadku, 
gdy oba otwory mają wymiary ≤ 400 mm x 400 mm ≥ 100 ≥ 100
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Dopuszczalne obłożenie

Kable i przewody elektryczne wszystkich 
rodzajów (również światłowody)  
maksymalne średnice zewnętrzne pojedyńczych 
kabli do Ø ≤ 80 mm

Wiązka kablowa
do Ø ≤ 107 mm z kablami o średnicy do 
Ø ≤ 21 mm.
Nie wymagane jest dodatkowe uszczel-nienie 
pomiędzy kablami w wiązce. 

Trasy kablowe 
perforowane i nieperforowane korytka kablowe 
oraz drabinki kablowe ze stali lub powleczone 
organicznami powłokami odpowiadającymi 
minimalnej klasie reakcji na ogień A2 zgodnie z 
EN 13501-1.  

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów 
(EIR)  
pojedyńcze lub wiązka o Ø ≤ 107 mm, giętkie 
z tworzywa sztucznego PE-HD zgodnie z EN 
61386-22 do Øzew. ≤ 32 mm z lub  bez kablil o 
Ø ≤ 21 mm

Rury palne
rury z PE-HD zgodnie z EN 1519-1 i DIN 
8061/8062 oraz rury z PCV-U zgodnie z 
EN 1452-1 i DIN 8061/8062

średnica zewn.-Ø
[mm]

grubość ścianki PE-HD/PVC-U
[mm]

≤ 50 1,8 - 3,7
1,8 - 4,6

≤ 63 1,9 - 4,2
2,1 - 5,3

≤ 75 2,2 - 4,7
2,3 - 5,7

≤ 90 2,3 - 5,2
2,7 - 6,3

≤ 110 2,6 - 5,7
3,0 - 7,3

≤ 125 2,8 - 6,4
3,3 - 7,9

≤ 140 2,8 - 6,8
3,7 - 8,2

≤ 160 3,2 - 7,7
4,0 - 9,5

Podwójne rury solarne  „NanoSUN²“
karbowane rury ze stali nierdzwnej w izolacji z 
kablem sterującym w osłonie z materiału z PCV 
firmy Aktarus Group Srl stosowane do ogrzewania 
słonecznego, nadające się do zginania średnicy 
Øzewn. ≤ DN 25 (ściana) Øzewn. ≤ DN 40 
(strop).

Rury metalowe
rury ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa lub miedzi 
prowadzone pionowo do powierzchni przejścia 
instalacyjnego  

materiał / izolacja Øzewn. 
w mm

stal, stal nierdzewna, żeliwo w 
izolacji z kształtek z wełny mi-
neralnej typu „ProRox PS 960“

≤ 170,0 

miedź w izolacji z kształtek z 
wełny mineralnej typu „ProRox 
PS 960

≤ 88,9 

stal, stal nierdzewna, żeliwo 
i miedź w palnej izolacji z 
„Kaiflex ST“

≤ 90,0 

stal, stal nierdzewna, żeliwo 
i miedź w palnej izolacji z 
„Armaflex Protect“

≤ 35,0

Szczegóły podane na następnej stronie.

 

Należy przestrzegać zasady 60% maksymalnego obłożenia otworu przejścia 
instalacyjnego!
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Rury metalowe—dopuszczalne obłożenie

Przejście instalacyjne w ścianie

Rury metalowe 
Palna izolacja Izolacja ochronna 

„Klimarock“  
Owinięcie  

PYRO-SAFE DG-CR „Kaiflex ST“

Materiał Øzewn.  
[mm]

gr. ścianki  
[mm]

długość 
izolacji 
[mm]

grubość
izolacji
[mm]

długość  
[mm]

grubość 
[mm] liczba warstw

Miedź,
stal, stal 
nierdzewna, 
żeliwo
 

8,0 ≥ 1,0 - ≤ 4,0
na całej 
długości 

9 - 18
-

1

≤ 22,0 ≥ 1,0 - ≤ 11,0
32   2≤ 54,0 ≥ 1,5 - ≤ 14,2 ≥ 1.000 ≥ 30   

≤ 88,9 ≥ 2,0 - ≤ 14,2
„Armaflex Protect“

8,0 ≥ 1,0 - ≤ 4,0
≥ 2.000  

16
≤ 22,0 ≥ 1,0 - ≤ 11,0 20
≤ 35,0 ≥ 1,5 - ≤ 14,2 25 

Przejście instalacyjne w stropie

Rury niepalne 
Kształtki z wełny mineralnej / 

palna izolacja Izolacja ochronna   
„Klimarock“  

Owinięcie  
PYRO-SAFE DG-CR„ProRox PS 960“ (RS 880)

Materiał Øzewn.  
[mm]

gr. ścianki 
[mm]

długość 
  izolacji

[mm]

grubość
izolacji 
[mm]

długość   
[mm]

grubość 
[mm] liczba warstw

Stal, stal 
nierdzewna, 
żeliwo

≥ 22,0 - ≤ 170,0 ≥ 3,0 - ≤ 14,2

≥ 2.000  ≥ 40    ≥ 500 ≥ 30   -

Miedź,
stal, stal 
nierdzewna, 
żeliwo
 

22,0 ≥ 1,0 - ≤ 11,0

≤ 54,0 ≥ 1,5 - ≤ 14,2

≤ 88,9 ≥ 2,0 - ≤ 14,2
„Kaiflex ST“

8,0 ≥ 1,0 - ≤ 4,0

na całej 
długości

9 - 18 - 1
22,0 ≥ 1,0 - ≤ 11,0 9

≥ 1.000 ≥ 30 254,0 ≥ 1,5 - ≤ 14,2 9
88,9 ≥ 2,0 - ≤ 14,2 9 - 32   54,0 - 90,0 ≥ 2,0 - ≤ 14,2

„Armaflex Protect“
8,0 ≥ 1,0 - ≤ 4,0

≥ 2.000

16
≤ 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 



Instrukcja montażu dla  ETA 13/0903    Stan 03/2014                        Strona 9

svt Polska Spółka z o.o.  · ul. Podwale 47 · 43-300 Bielsko Biała · www.svt-polska.eu · info@svt-polska.eu · Tel.: 033-822 07 01 · Fax: 033-819 35 84

PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Odległości dla ściany masywnej, lekkiej ściany działowej i stropu

Kable / wiązki kablowe / trasy kablowe  [mm]
odległość do bocznej krawędzi otworu prze-
jścia dla  kabli o Ø ≤ 21 mm lub wiązek kabli 
o Ø ≤ 100 mm z kablami Ø ≤ 21 mm.

≥ 0

odległość do bocznej krawędzi otworu 
przejścia dla kabli Ø > 21 mm ≥ 50

odległość pomiędzy trasami kablowymi

≥ 10

odległość do dolnej krawędzi otworu 
przejścia

≥ 0

odległość do górnej / przedniej krawędzi  
otworu przejścia ≥ 70

odległość do przedniej krawędzi  otworu 
przejścia dla wiązki kablowej w przejściach 
przez strop 

≥ 50

odległość pomiędzy trasami kablowymi

≥ 50

odległość pomiędzy trasami kablowymi a 
rurami palnymi

≥ 100

odległość pomiędzy trasami kablowymi a 
rurami metalowymi

≥ 100

odległość pomiędzy trasami  kablowymi a 
rurami solarnymi  „NanoSUN“

≥ 30

Rury palne [mm]
odległość rur palnych do bocznej krawędzi 
otworu przejścia 

≥ 25

odległość pomiędzy rurami palnymi ≥ 50

odległość pomiędzy rurami  palnymi a 
trasami kablowymi

≥ 100

odległość pomiędzy rurami palnymi i 
niepalnymi

≥ 100

Rury metalowe [mm]
odległość rur metalowych do bocznej 
krawędzi otworu przejścia 

≥ 50

odległość pomiędzy rurami w izolacji z 
„Kaiflex ST“ bez izolacji ochronnej ≥ 60

rury z dodatkową izolacją ochronną ≥ 0

odległość pomiędzy rurami w izolacji z 
kształtek wełny mineralnej 
„ProRox PS 960“ (RS 880)“ ≥ 60

odległość pomiędzy rurami w izolacji z 
„Armaflex Protect“ 

≥ 50

odległość pomiędzy rurami metalowymi w 
różnych izolacjach

≥ 100

odległość pomiędzy rurami metalowymi  
a kablami, wiązkami kablowymi, trasami 
kablowymi

≥ 100

odległość pomiędze rurami  metalowymi a 
rurami palnymi ≥ 100
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Zastosowane produkty

PYRO-SAFE FLAMMOTECT- A  
Farba
Klasa reakcji na ogień—E zgodnie z 
EN 13501-1
12,5 kg wiadro - Art.-Nr. 01155101

PYRO-SAFE FLAMMOTECT- A 
Feste Farbe
Klasa reakcji na ogień—E zgodnie z 
EN 13501-1
12,5 kg Eimer - Art.-Nr. 01155106

PYRO-SAFE FLAMMOTECT- A  
Masa szpachlowa
Klasa reakcji na ogień—E zgodnie z 
EN 13501-1
12,5 kg Eimer - Art.-Nr. 01155104

PYRO-SAFE FLAMMOTECT- A  
Masa szpachlowa
Klasa reakcji na ogień—E zgodnie z 
EN 13501-1
310 ml tuba - Art.-Nr. 01155115

PYRO-SAFE DG-CR
Owinięcie kabli i rur zgodnie z ETA-13/0100
Klasa reakcji na ogień—E zgodnie z 
EN 13501-1
Materiał pęczniejący stosowany do owinięcia 
kabli i rur w różnych szerokościach

Płyta z wełny mineralnej zgodnie z  
DIN EN 13162   
„Hardrock 040“
Klasa reakcji na ogień—A1 zgodnie z 
EN 13501-1
Format 1000 x 600 x 60 mm

Możliwość zastosowania płyty z wełny mineralnej 
spełniających następujące parametry:
gęstość ≥ 150 kg/m³
klasa reakcji na ogień A1 zgodnie z EN 13501-1
temperatura topnienia włókien > 1000°C
grubość ≥ 60 mm

Płyta z wełny mineralnej  
Jednostronnie powleczona PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT - A Format 1000 x 600 x 60 
mm
Art.-Nr. 01181160

Wełna mineralna A1

Temperatura topnienia włókien ≥ 1000 °C
zgodnie z abZ Z-23.15-1468, 
10 kg worek - Art.-Nr. 01183000

Mata z wełny mineralnej  „KLIMAROCK“ 
Klasa reakcji na ogień—A2-s1.d0 zgodnie z 
EN 13501-1 
Wymiary 800 x 50 cm
Grubość 30 mm 
Rolka— 4 m² - Art.-Nr. 01187100

Tabliczka do oznakowania
czerwona/zielona
1 Sztuka  - Art.-Nr

Zalecane narzędzia
• szpachtelka, pędzel, taśma samoprzylepna
• nóż, piła
• ewentualnie folia, drabinka
• kleszcze do cięcia drutu, drut ocynkowany
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Zasady i warianty wykonania przejścia instalacyjnego

• Mieszany przepust instalacyjny może być wkonany do uszczelnienia otworów bez instalacji jako rezerwa do 
  przewidywanych instalacji.
• Przejścia instalacyjne w stropie należy zabezpieczyć przed ewentualnie spadającymi ciężarami lub nadepnięciem przez 
  osoby postronne przy zastosowaniu barierek lub kratek ochronnych.
• Przy uszczelnieniu przejścia instalacyjnego w lekkiej ścianie działowej należy zwrócić uwagę na wymagane wzmocnienie   
  krawędzi wewnętrznych otworu przejścia. 
• Dodatkową ochronną izolację z maty „Klimarock“ w przejściach instalacyjnych przez strop należy zabezpieczyć klamrami 
  przed jej osunięciem.
• Powierzchnie zewnętrzne płyt z wełny mineralnej oraz 20 mm szerokości pas wokół otworu przejścia instalacyjnego należy 
  pomalować farbą PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A  Farba o grubości warstwy suchej powyżej 1,0 mm
• Zasady zabudowy oraz dodatkowej innstalacji kabli lub rur przejścia instalacyjnego przedstawione są w dalszej części 
  niniejszej instrukcji.

Pierwsza podpora instalacji

• Podpory, zawiesia instalacji przechodzących przez przejście instalacyjne w ścianie muszą być wykonane z materiałównie
  palnych, klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1 i znajdować się w odległości od powierzchni przejścia 
  instalacyjnego jak poniżej:

Pierwsza podpora przy zabudowie w ścianach X [mm]

Kable, wiązki kablowe, trasy kablowe ≤ 250 

Rury palne ≤ 675 

Rury metalowe ≤ 1.000

Podwójne rury solarne „NanoSUN²“ ≤ 500
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Wymagania dla kabli i rur w przejściach przez ścianę

Wymagania dla przejść przez ścianę, obie strony przejścia instalacyjnego

Rodzaj 
 

Gr. warstwy 
suchej/Szer. 

owinięcia
[mm]

Długość w przejściu/przed 
przejściem

 [mm]

Liczba 
owinięć 

Zakładka
[mm]

Liczba 
zabezpieczeń 

drutem
w przed

Uszczelnienie pierścienia wokół elementów instalacyjnych w przejściu instalacyjnym
Pierścień ≤ 4 mm powłoka

- 60 - - - -
Pierścień  > 4 mm  luźna wełna
Kable, wiązki kablowe, trasy kablowe 
kable  Ø ≤ 21 mm

powłoka
 PYRO-SAFE 

FLAMMTECT-A 
2 - ≥ 250 - - -

kable  Ø > 21 mm - Ø ≤ 80 mm 
trasa kablowa
wiązka kablowa  Ø ≤ 100 mm z 
kablami Ø ≤ 21 mm
Alternatywnie
kable  Ø ≤ 21 mm

owinięcie 
PYRO-SAFE 

DG-CR
200 - 200 2 ≥ 60 2

kable  Ø > 21 mm - Ø ≤ 80 mm 
trasa kablowa
wiązka kablowa  Ø ≤ 100 mm z 
kablami Ø ≤ 21 mm
Rury palne z  PVC-U, PE 100 
śr. zewn. Ø  ≤ 50 mm 

owinięcie 
PYRO-SAFE 

DG-CR
75 50 25

1

- 1
śr. zewn. Ø  > 50 mm - Ø ≤ 75 mm 2
śr. zewn. Ø  > 75 mm - Ø ≤ 90 mm 3
śr. zewn. Ø  > 90 mm - Ø ≤ 125 mm 4
śr. zewn. Ø  > 125 mm - Ø ≤ 160 mm 5
Rury metalowe wykonane ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa i miedzi
w palnej izolacji „Kaiflex ST“
śr. zewn. Ø  = 8,0 mm

owinięcie 
PYRO-SAFE 

DG-CR  125 50 75
1

- 1
w palnej izolacji „Kaiflex ST“
śr. zewn. Ø   ≤ 22,0 mm 2

w palnej izolacji „Kaiflex ST“
śr. zewn. Ø > 22,0 mm - Ø ≤ 88,9 mm

owinięcie  
+ izolacja  

 „Klimarock“

125 50 75 2 - 1
Długość: 500 
grubość: 30 - 500 1 - 3

Podwójne rury solarne „NanoSUN²“ 

śr. zewn. Ø ≤ DN 25 
owinięcie  

PYRO-SAFE 
DG-CR

125 - 125 1 ≥ 25 2



Instrukcja montażu dla  ETA 13/0903    Stan 03/2014                        Strona 13

svt Polska Spółka z o.o.  · ul. Podwale 47 · 43-300 Bielsko Biała · www.svt-polska.eu · info@svt-polska.eu · Tel.: 033-822 07 01 · Fax: 033-819 35 84

PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Wymagania dla kabli i rur w przejściach przez strop

Wymagania dla przejść przez strop, obie strony przejścia instalacyjnego

Rodzaj
 

Gr. warstwy 
suchej/Szer. 

owinięcie
[mm]

Długość w przejściu/
przed przejściem

 [mm]

Liczba 
owi-
nięć 

Zakładka
[mm]

Liczba za-
bezpieczeń 

drutem
w przed

Uszczelnienie pierścienia wokół elementów instalacyjnych w przejściu instalacyjnym
Pierścień  ≤ 4 mm powłoka

- 60 - - - -
Pierścień  > 4 mm  luźna wełna
Kable, wiązki kablowe, trasy kablowe 
Kable  Ø ≤ 21 mm

powłoka
 PYRO-SAFE 

FLAMMTECT-A 
2 - ≥ 250 - - -

Kable  Ø > 21 mm - Ø ≤ 80 mm 
Trasy kablowe
Wiązki kablowe  Ø ≤ 100 mm z kablami
Ø ≤ 21 mm
Alternativ
Kable  Ø ≤ 21 mm

owinięcie  
PYRO-SAFE DG-CR

200 - 200 2 ≥ 60 2
Kable  Ø > 21 mm - Ø ≤ 80 mm 
Trasy kablowe
Wiązki kablowe  Ø ≤ 100 mm z kablami
Ø ≤ 21 mm 

Pojedyńcze kable  Ø ≤ 21 mm, 
Owinięcie tylko od góry lub od dołu stropu

125
tylko jed-

nostronnie
- 125 1 ≥ 10 2

Gętkie rury do prowadzenia instalacji (EIR) wykonane z materiału PE-HD
EIR Ø ≤ 32 mm lub wiązka EIR Ø ≤ 100 mm z 
EIR Ø ≤ 32 mm z lub bez kabli Ø ≤ 21 mm 

owinięcie 
PYRO-SAFE DG-CR 125 50 75 3 - 1

Rury palne wakonane z PVC-U, PE 100 
Śr. zewn. Ø ≤ 50 mm 

owinięcie 
PYRO-SAFE DG-CR

tylko od dołu 
stropu
125 100 25

1

- 1
Śr. zewn. Ø  > 50 mm - Ø ≤ 75 mm 2
Śr. zewn. Ø > 75 mm - Ø ≤ 90 mm 3
Śr. zewn. Ø > 90 mm - Ø ≤ 125 mm 4
Śr. zewn. Ø  > 125 mm - Ø ≤ 160 mm 5
Rury niepalne wykonane ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa i miedzi

W palnej izolacji „Kaiflex ST“
śr. zewn. Ø  = 8,0 mm

owinięcie 
PYRO-SAFE DG-CR  125 50 75 1 - 1

W palnej izolacji „Kaiflex ST“
śr. zewn. Ø ≥ 22,0 mm - Ø ≤ 88,9 mm

owinięcie 
+ izolacja  

„Klimarock“

125 50 75 2 - 1
długość: 500 
grubość: 30 - 500 1 - 3

W niepalnej izolacji rur  „ProRox PS 960“ 
(długość ≥ 2.000 mm, grubość ≥ 40 mm, 12 
zabezpieczeń drutem)  
Stal, stal szlachetna, żeliwo:  Ø ≤ 170 mm  
miedź: Ø ≤ 88,9 mm

+ izolacja  
„Klimarock“

tylko od dołu stropu

długość: 500 
grubość: 30 - 500 1 - 3

Podwójne rury solarne „NanoSUN²“ 

Außen-Ø ≤ DN 40
owinięcie 

 PYRO-SAFE DG-CR 
tylko od dołu stropu

125 - 125 1 ≥ 25 2
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Montaż w ścianie—uszczelnienie kabli

 1.Otwór przejścia instalacyjnego  2. Oczyścić wewnętrzne krawędzie otworu 
      przejścia instalacyjnego (krawędzie wyłożone 
      płytami)

 3. Okleić taśmą pas 20 mm wokół otworu 
      przejścia instalacyjnego 

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  ścianie grubości  100 mm

 

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  ścianie grubości  120 mm

   

 4. Przyciąć odpowiednio do kabli i tras 
      kablowych kawałki płyt z wełny mineralnej
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Montaż w ścianie—uszczelnienie kabli 

 5. Powierzchnie cięć płyty z wełny mineralnej 
      pokryć materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A  
      i zamontować w otworze przejścia

 6. Uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy 
      płytami i instalacjami luźną wełną mineralną i 
      materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

   7a. Kable na długości 230 mm pomalować 
          materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, 
          grubość warstwy suchej ≥ 2,0 mm

 7b. Alternatywnie owinąć kable i trasy kablowe 
        materiałem PYRO-SAFE DG-CR zgodnie z 
        zasadami podanymi na str 12

 8. Powierzchnie zewnętrzne płyt i instalacje 
      ostatecznie pomalować materiałem 
      PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

 9. Oznaczyć przejście instalacyjne tabliczką 
      zamieszczoną obok przejścia instalacyjnego 
      (nie na jego powierzchni)
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Montaż kabli—przekrój

 1. Uszczelnienie kabli—przekrój 
      (zabezpieczenie powłoką)

 1a. Uszczelnienie kabli—przekrój 
        (zabezpieczenie przez owinięcie)

Powłoka na długości 250 mmpo obu 
stronach przejścia instalacyjnego, 
grubość warstwy suchej 2 mm

Owinięcie na długości 200 mm, 2 warstwy 
po obu stronach przejścia instalacyjnego,      
zabezpieczenie 2 opaskami lub drutem

Szczeliny uszczelnić wełną mineralną 
(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie 
z EN 13501-1) a przy szczelinach o 
szerokości ≤ 4 mm materiałem 
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Montaż w ścianie—uszczelnienie rur 

 1.Otwór przejścia instalacyjnego  2. Oczyścić wewnętrzne krawędzie otworu 
      przejścia instalacyjnego (krawędzie wyłożone 
      płytami)

 3. Okleić taśmą pas 20 mm wokół otworu 
      przejścia instalacyjnego 

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  ścianie grubości  100 mm

 

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  ścianie grubości  120 mm

  

 4. Owinąć rury palne materiałem 
      PYRO-SAFE DG-CR zgodnie z zasadami 
      podanymi na str 12
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Montaż w ścianie—uszczelnienie rur 

 6. Powierzchnie cięć płyty z wełny mineralnej 
      pokryć materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
      i zamontować w otworze przejścia 

 5. Przyciąć odpowiednio do kabli, tras 
      kablowych i rur kawałki płyt z wełny 
      mineralnej  

 7. Uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy 
      płytami i instalacjami luźną wełną mineralną i 
      materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

 4a. Owinąć rury niepalne izolowane palną 
        izolacją materiałem PYRO-SAFE DG-CR 
        zgodnie z zasadami podanymi na str 12

 8. Wykonać dodatkową izolację z mat 
     „Klimarock” dla rur z palnę izolacjązgodnie z 
     zasadami podanymi na str 12

 9. Powierzchnie zewnętrzne płyt ostatecznie 
      pomalować materiałem 
      PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Montaż w ścianie—uszczelnienie rur 

 2a. Uszczelnienie rur—przekrój 
        (zabezpieczenie przez owinięcie)

 2. Uszczelnienie rur—przekrój 
      (zabezpieczenie przez owinięcie)

Ilość owinięć po obu stronsch przejścia in-
stalacyjnego w zależności od średnicy rury

Nie wymaga dadatkowego uszczelnienia, 
dla rur niepalnych w izolacji „Armaflex 
Peotect”

dodatkowa izolacja matą 
„Klimarock“

dwa owinięcia po obu stronsch 
przejścia instalacyjnego 
zabezpieczone opaskami lub 
drutem 

 10. Oznaczyć przejście instalacyjne tabliczką 
        zamieszczoną obok przejścia instalacyjnego 
        (nie na jego powierzchni)

Uszczelnienie rur—przekrój
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Uszczelnienie przejścia mieszanego w ścianie

  4. Owinąć rury palne materiałem 
        PYRO-SAFE DG-CR zgodnie z zasadami 
        podanymi na str 12

 1.Otwór przejścia instalacyjnego  2. Oczyścić wewnętrzne krawędzie otworu 
      przejścia instalacyjnego (krawędzie wyłożone 
      płytami)
 

 3. Okleić taśmą pas 20 mm wokół otworu 
      przejścia instalacyjnego

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  ścianie grubości  100 mm

 

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  ścianie grubości  120 mm
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Uszczelnienie przejścia mieszanego w ścianie

 4a. Owinąć rury niepalne izolowane palną 
        izolacją materiałem PYRO-SAFE DG-CR 
        zgodnie z zasadami podanymi na str 12

 5. Przyciąć odpowiednio do kabli, tras 
      kablowych i rur kawałki płyt z wełny 
      mineralnej

 6. Powierzchnie cięć płyty z wełny mineralnej 
      pokryć materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A 
      i zamontować w otworze przejścia

 7. Uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy 
      płytami i instalacjami luźną welną mineralną i 
      materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

 8. Wykonać dodatkową izolację z mat 
      „Klimarock” dla rur niepalnych z palnę izolacją

 9. Uszczelnić wszystkie szczeliny pomiędzy   
      płytami i instalacjami luźną wełną mineralną i 
      materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

 10. Kable na długości 230 mm pomalować 
        materiałem PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A, 
        grubość warstwy suchej 2,0 mm

 11. Alternatywnie owinąć kable i trasy kablowe 
        materiałem PYRO-SAFE DG-CR zgodnie z 
         zasadami podanymi na str 12

 12. Powierzchnie zewnętrzne płyt ostatecznie 
        pomalować materiałem 
        PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

 13. Oznaczyć przejście instalacyjne tabliczką 
        zamieszczoną obok przejścia instalacyjnego 
        (nie na jego powierzchni)

Uszczelnienie przejścia mieszanego w ścianie
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

 2a. Uszczelnienie rur—przekrój  
        (zabezpieczenie przez owinięcie)

 2. Uszczelnienie rur—przekrój 
      (zabezpieczenie przez owinięcie)

Ilość owinięć po obu stronsch przejścia 
instalacyjnego w zależności od średnicy rury

Nie wymaga dadatkowego uszczelnienia, 
dla rur niepalnych w izolacji
 „Armaflex Peotect”

dodatkowa izolacja matą 
„Klimarock“

dwa owinięcia po obu stronsch 
przejścia instalacyjnego 
zabezpieczone opaskami lub 
drutem 

 1. Uszczelnienie kabli—przekrój 
      (zabezpieczenie powłoką)

 1a. Uszczelnienie kabli—przekrój  
        (zabezpieczenie przez owinięcie)

Powłoka na długości 250 mmpo obu 
stronach przejścia instalacyjnego, 
grubość warstwy suchej 2 mm

Owinięcie na długości 200 mm, 2 warstwy 
po obu stronach przejścia instalacyjnego,      
zabezpieczenie 2 opaskami lub drutem

Szczeliny uszczelnić wełną mineralną 
(klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie 
z EN 13501-1) a przy szczelinach o 
szerokości ≤ 4 mm materiałem 
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Uszczelnienie przejścia mieszanego—przekroje



Instrukcja montażu dla  ETA 13/0903    Stan 03/2014                        Strona 24

svt Polska Spółka z o.o.  · ul. Podwale 47 · 43-300 Bielsko Biała · www.svt-polska.eu · info@svt-polska.eu · Tel.: 033-822 07 01 · Fax: 033-819 35 84

PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w stropie

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
  stropie grubości 150 mm

 Możliwy montaż płyt z wełny mineralnej w 
   stropie grubości  150 mm

  oder

 1. Obustronne owinięcie materiałem 
      PYRO-SAFE DG-CR szerokości 125 mm  
     (50 mm wewnątrz przejścia, 75 mm na zewnątrz przejścia)

 2. Jednostronne, od dołustropu owinięcie 
      materiałem PYRO-SAFE DG-CR szerokości 
      125 mm (100 mm wewnątrz przejścia, 25 mm na 
        zewnątrz przejścia) 

 3. Zabezpieczyć instalację solarnę „NanoSUN²“ 
      przez owinięcie materiałem PYRO-SAFE DG-CR, 
      szerokości 125 mm od góry stropu 
       (w ścianie z obu stron)

  4. Zabezpieczyć pojedyńcze kable o średnicy 
         do 21 mm przez owinięcie materiałem PYRO-SAFE   
         DG-CR, szerokości 125 mm z  jednej strony 
         przejścia instalacyjnego, od góry lub od dołu 
         (dotyczy wyłącznie pojedyńczych kabli średnicy do 21 mm) 
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PYRO-SAFE Flammotect - dwuwarstwowy

Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w stropie

 5. Jednostronne owinięcie materiałem 
      PYRO-SAFE DG-CR szerokości 125 mm  
      (50 mm wewnątrz przejścia, 75 mm na zewnątrz 
         przejścia) z dodatkową izolacją z „Klimarock”   
      (500 mm długości)

 6. Izolacja ProRox PS960 (długości ≥ 2000 mm, 
       grubości ≥ 40 mm) z dodatkową izolacją z 
     „Klimarock” (500 mm długości tylko od góry stropu)


