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System: Bandaż ogniochronny do kabli (BC-Brandschutz®- Kabelvollbandage) przeznaczony do korytek kablowych, 

pojedynczych kabli oraz wiązek kablowych.  

Przed montażem prosimy sprawdzić możliwość i zakres zastosowania systemu w oparciu o Kartę informacji technicznej. 

System bandaży ogniochronnych do kabli BC-Brandschutz®, którego cechą jest tworzenie podwójnej warstwy izolacyjnej, stanowi 

najskuteczniejszą ochronę przeciwpożarową dla kabli oraz innych narażonych elementów. Jeżeli przestrzeń jest ograniczona lub 

elementy podlegające ochronie są trudno dostępne, to wówczas można rozważyć kombinację tego systemu z systemem 2 

(powłoka ogniochronna z farbą BC-Brandschutz®). 

Ognioodporna, przeciwpożarowa tkanina (klasa materiału budowlanego DIN 4102-B1) o nowej nazwie "BC-Brandschutz®-Bandage 

KVB" (Bandaż ogniochronny KVB, dostępny od czerwca 2007) zastosowana w systemie bandaży ognioochronnych do kabli  

BC-Brandschutz® stanowi środek zapobiegający zapaleniu się  kabli i przeniesieniu ognia wzdłuż kabli lub systemów kablowych. 

Głównie ze względu na skuteczność materiału pęczniejącego, bandaże kablowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia wzdłuż 

owiniętych kabli i sieci kablowych w przypadku samozapalenia się kabla lub sieci kablowej spowodowanego zwarciem lub 

przegrzaniem przewodów. Wymiary kabla lub wiązki kabli, całkowity przekrój ich przewodów oraz wymiary konstrukcji wsporczej 

kabla nie wpływają na właściwości ognioochronne bandaża kablowego BC. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy 

zapoznać się z treścią Zezwolenia Z-56.217-3567. 

Suchy i powlekany przemysłowo bandaż ognioochronny KVB jest bardzo elastyczny i pokryty całkowicie warstwą ochronną. Można 

go nabyć bezpośrednio w Brandchemie GmbH. Materiał można ciąć nożyczkami i zasadniczo dostarczany jest w formie zrolowanej. 

 

Owijanie zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Niniejsza informacja techniczna przedstawia aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Zastrzegamy wszelkie prawa do modyfikacji naszych produktów bez 

wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Prosimy w każdym przypadku korzystać z najnowszych biuletynów informacyjnych, ponieważ nasza wiedza i 

doświadczenie rozwijają się w sposób ciągły, w celu zapewnienia postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Brandchemie GmbH. 

Przykłady zastosowania opisane powyżej mają charakter ogólny i nie mogą być rozważane we wszystkich warunkach i przypadkach szczególnych, zatem jakakolwiek 

odpowiedzialność Brandchemie GmbH za takie przykłady zastosowań i ich implementację jest niniejszym wykluczona. Nasze ogólne warunki dostawy (ostatnie 

wydanie), które można pobrać z naszej strony internetowej, dotyczą wyłącznie danej dostawy zamówionej przez klienta. Najnowsze wydanie niniejszej 

dokumentacji technicznej można znaleźć na stronie  www.brandchemie.de

Zalecany montaż na pionowo ułożonych korytkach kablowych 

oraz, jeśli ma to zastosowanie, także na korytach kablowych 

ułożonych poziomo pod sufitami stałymi lub podłogami: 

Oszczędność materiału związana z zajmowaną powierzchnią dla 

owijania zewnętrznego jest nawet o 20% - 40% większa w 

porównaniu do kanałów kablowych typu I. Więcej informacji na 

ten temat można znaleźć w załączonej Karcie informacji 

technicznej. 

Jeżeli wewnątrz, podczas stosowania bandaża KVB, wystąpi 

nieowinięta bandażem, niezabezpieczona szczelina o szerokości 

większej niż 30 mm między kablami i bandażem ogniochronnym 

KVB, to taka szczelina może być dodatkowo zabezpieczona przy 

pomocy uciętych pasków z materiału bandaża ogniochronnego 

KVB i odpowiednio zamocowana celem przykrycia szczeliny.  

To znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się ognia po 

wewnętrznej stronie owiniętego elementu. Elementy 

podwieszające i inne konstrukcje wsporcze itp., przez które 

prowadzony jest bandaż kablowy, należy zabezpieczyć paskami 

materiału bandaża przyciętego odpowiednio do pokrycia 

wszelkich nieosłoniętych elementów w tego typu szczelinach. 

 

pręty metalowe  

Odległość między bandażem 

ogniochronnym KVB i powierzchnią 

kabli ≤ 30 mm. 

O
d
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 0
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 m

 

Bandaż KVB BC-Brandschutz® (w środku szary, po stronie elementu narażonego / 

biały na zewnątrz) 

(mocowanie przy pomocy elementów metalowych, takich jak pręty metalowe, 

taśmy metalowe, drut, itp. na powierzchniach warstwowych, stałych, mineralnych, 

jeśli bandaż KVB nie jest całkowicie owinięty wokół kabla (i). 

 

http://www.brandchemie.de/
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Zalecany sposób montażu dla poziomo ułożonych korytek kablowych z owijaniem zewnętrznym: 

Jeśli korytka kablowe są już całkowicie wypełnione kablami i kable nie mogą być już podniesione, to wówczas odpowiedni będzie 

poniższy sposób montażu w ramach owijania zewnętrznego: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka: Jeśli system został zamontowany w powyższej sekwencji, kolejne kroki montażu są łatwe do wykonania i nie 

wymagają dodatkowych nakładów materiałowych. Zalecamy rozpocząć montaż systemu z odpowiednią zakładką, aby zapewnić 

wystarczający zapas materiału możliwy do wykorzystania w kolejnych etapach montażu. 

Niniejsza informacja techniczna przedstawia aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Zastrzegamy wszelkie prawa do modyfikacji naszych produktów bez 

wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Prosimy w każdym przypadku korzystać z najnowszych biuletynów informacyjnych, ponieważ nasza wiedza i 

doświadczenie rozwijają się w sposób ciągły, w celu zapewnienia postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Brandchemie GmbH. 

Przykłady zastosowania opisane powyżej mają charakter ogólny i nie mogą być rozważane we wszystkich warunkach i przypadkach szczególnych, zatem jakakolwiek 

odpowiedzialność Brandchemie GmbH za takie przykłady zastosowań i ich implementację jest niniejszym wykluczona. Nasze ogólne warunki dostawy (ostatnie 

wydanie), które można pobrać z naszej strony internetowej, dotyczą wyłącznie danej dostawy zamówionej przez klienta. Najnowsze wydanie niniejszej 

dokumentacji technicznej można znaleźć na stronie  www.brandchemie.de

 

1. Wszystkie belki, elementy podwieszające itp., jak również 

konstrukcje wsporcze w rejonie korytek kablowych są owijane w 

sposób obwodowy i w pełni warstwowy paskami o szer. 10 - 15 cm z 

materiału bandaża KVB. Paski są następnie mocowane do korytek za 

pomocą drutu, śrub lub zacisków metalowych. 

 

 

Końcówki bandaża są przycięte 

nożyczkami, a następnie razem zszyte  

 

 

Zakładka ≥ 50 mm przymocowana 

trwale spinkami metalowymi 

 

Mocowanie wstępne za pomocą opasek 
kablowych. Opaski poprowadzone są 
przez wykonane otwory w bandażu i 
przymocowane do korytka 

 

2. Następnie pocięte paski materiału bandaża KVB (z zakładką  

≥ 50 mm!) są przymocowane za pomocą metalowych spinek, drutu, 

śrub itp. w taki sposób, że końcówki tych bandaży zwisają 

równomiernie. Ten proces mocowania rozpoczynany jest na tylnej 

krawędzi korytka. 

 

Każda osłona ogniochronna musi być 

trwale oznaczona tabliczką zamocowaną 

obok elementu. 

3. W ostatnim etapie, bandaże zostaną zawinięte  

i zabezpieczone przynajmniej co 50 cm lub co 

najmniej dwa razy na segment za pomocą zestawu 

mocującego BC lub drutu itp. Bandaże mogą być 

przymocowane wstępnie za pomocą opaski 

ściągającej. To ułatwia montaż systemu.  

W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących 

montażu, prosimy odwiedzić nasze strony firmowe: 

www.brandschutzgewebe.de i www.brandchemie.de. 

http://www.brandchemie.de/
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Instrukcja montażu dla przypadku, gdy odległość pomiędzy bandażem ogniochronnym KVB 

BC-Brandschutz® i powierzchnią kabli przekracza 30 mm.  

 

 

 

Niniejsza informacja techniczna przedstawia aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Zastrzegamy wszelkie prawa do modyfikacji naszych produktów bez 

wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Prosimy w każdym przypadku korzystać z najnowszych biuletynów informacyjnych, ponieważ nasza wiedza i 

doświadczenie rozwijają się w sposób ciągły, w celu zapewnienia postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Brandchemie GmbH. 

Przykłady zastosowania opisane powyżej mają charakter ogólny i nie mogą być rozważane we wszystkich warunkach i przypadkach szczególnych, zatem jakakolwiek 

odpowiedzialność Brandchemie GmbH za takie przykłady zastosowań i ich implementację jest niniejszym wykluczona. Nasze ogólne warunki dostawy (ostatnie 

wydanie), które można pobrać z naszej strony internetowej, dotyczą wyłącznie danej dostawy zamówionej przez klienta. Najnowsze wydanie niniejszej 

dokumentacji technicznej można znaleźć na stronie  www.brandchemie.de

 

Jeśli odległość pomiędzy bandażem ochronnym KVB 

BC-Brandschutz® i powierzchnią kabla (i) przekracza 30 

mm, należy zastosować warstwę pośrednią pomiędzy 

kablem (kablami) i bandażem. 

Bandaż ogniochronny KVB BC-Brandschutz® 

(wewnątrz szary, skierowana w stronę 

narażonego elementu / na zewnątrz biały) 

Metalowe opaski zaciskowe lub drut 

Odległość ≤ 0,5 m 
Element niepalny 

Przykład miejsca montażu: 

Ułożone w pionie i poziomie systemy 

kablowe z wewnętrznymi  

i zewnętrznymi bandażami ognio-

chronnymi. Narażone palne elementy 

(kable) w tej strefie pożarowej 

przedstawione na rysunku zostały 

owinięte bandażami kablowymi. 

Zastosowane środki ostrożności 

zmniejszyły ryzyko powstania pożaru i 

rozprzestrzeniania się ognia do 

minimum. 

Próby ogniowe z owiniętymi 

korytkami kablowymi 

Przykład miejsca montażu: 

Montaż bandaży ogniochronnych wokół 

poziomo ułożonych korytek kablowych 

http://www.brandchemie.de/
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Owijanie wewnętrzne 

 

Dalsze zalety owijania wewnętrznego: 

 lepsza ochrona ze względu na równe pokrycie (prosty montaż); 

 jeszcze łatwiejsze wykonanie kolejnego montażu, nie jest wymagana dodatkowa powłoka; 

 elementy podwieszające itp. nie muszą być chronione za pomocą specjalnych pasków materiału; 

 bardzo przystępna cenowo metoda ze względu na zmniejszenie ilości materiału wymaganego na jednostkę powierzchni. 

 

Niniejsza informacja techniczna przedstawia aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Zastrzegamy wszelkie prawa do modyfikacji naszych produktów bez 

wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Prosimy w każdym przypadku korzystać z najnowszych biuletynów informacyjnych, ponieważ nasza wiedza i 

doświadczenie rozwijają się w sposób ciągły, w celu zapewnienia postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Brandchemie GmbH. 

Przykłady zastosowania opisane powyżej mają charakter ogólny i nie mogą być rozważane we wszystkich warunkach i przypadkach szczególnych, zatem jakakolwiek 

odpowiedzialność Brandchemie GmbH za takie przykłady zastosowań i ich implementację jest niniejszym wykluczona. Nasze ogólne warunki dostawy (ostatnie 

wydanie), które można pobrać z naszej strony internetowej, dotyczą wyłącznie danej dostawy zamówionej przez klienta. Najnowsze wydanie niniejszej 

dokumentacji technicznej można znaleźć na stronie  www.brandchemie.de

Gorąco polecamy montaż bandaży KVB  

BC-Brandschutz® na konstrukcji nośnej kabli, 

zanim zostaną ułożone przewody elektryczne. 

Wcześniejszy montaż zapewni lepszą ochronę 

kabli. Poza tym, znacznie ułatwi proces ich 

układania, ponieważ mogą one być poddane 

temu wydajnemu środkowi ochrony 

przeciwpożarowej bez nadmiernego wysiłku. 

Oszczędności materiału związane z zajmowaną 

powierzchnią sięgają nawet  20% - 80%  

w porównaniu z kanałem kablowym typu I  

(w zależności od konfiguracji). Więcej informacji 

można znaleźć w załączonej Karcie informacji 

technicznej. 

Zakładka ≥ 50 mm 

Odległość  

≤ 0,5 m 

Mocowanie metalowymi 

opaskami zaciskowymi lub drutem 

Bandaż ogniochronny KVB BC-Brandschutz® (wewnątrz szary, skierowany 

w stronę narażonego elementu / na zewnątrz biały) 

Mocowanie metalowymi 

klamrami  

Zakładka ≥ 50 mm 

Element niepalny 

Metalowe opaski zaciskowe, drut 

Odległość ≤ 0,5 m 

http://www.brandchemie.de/
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Zabudowanie narażonego elementu palnego w korytku kablowym pomiędzy wypełniającymi przestrzeń 

elementami z sąsiednimi rurami. 

 

 
Zabudowanie narażonego elementu palnego w korytku kablowym pomiędzy wypełniającymi przestrzeń 

elementami. 

 
Niniejsza informacja techniczna przedstawia aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Zastrzegamy wszelkie prawa do modyfikacji naszych produktów bez 

wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Prosimy w każdym przypadku korzystać z najnowszych biuletynów informacyjnych, ponieważ nasza wiedza i 

doświadczenie rozwijają się w sposób ciągły, w celu zapewnienia postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Brandchemie GmbH. 

Przykłady zastosowania opisane powyżej mają charakter ogólny i nie mogą być rozważane we wszystkich warunkach i przypadkach szczególnych, zatem jakakolwiek 

odpowiedzialność Brandchemie GmbH za takie przykłady zastosowań i ich implementację jest niniejszym wykluczona. Nasze ogólne warunki dostawy (ostatnie 

wydanie), które można pobrać z naszej strony internetowej, dotyczą wyłącznie danej dostawy zamówionej przez klienta. Najnowsze wydanie niniejszej 

dokumentacji technicznej można znaleźć na stronie  www.brandchemie.de

Lekka ścianka działowa 

Niepalna izolacja rury 

- mata ogniochronna  

BC-Brandschutz®, typ 30 

Bandaż ogniochronny KVB 

BC-Brandschutz® 
Ściana stała 

Ogniochronna przegroda kombinowana S 90  

BC-Brandschutz® /  

Uszczelnienie przeciwpożarowe kombinowane 

Odległość ≤ 0,5 m 

Strop stały ≥ 150 mm 

Stała podbudowa  

mineralna Uszczelnienie przepustu kablowego S 90 

BC-Brandschutz® / uszczelnienie 

ogniochronne UNO  

Bandaż ogniochronny KVB  

BC-Brandschutz® 

http://www.brandchemie.de/
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Osłona ogniochronna wejść i wyjść kablowych 

 
 

 
 

Niniejsza informacja techniczna przedstawia aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Zastrzegamy wszelkie prawa do modyfikacji naszych produktów bez  

wcześniejszego powiadomienia naszych klientów. Prosimy w każdym przypadku korzystać z najnowszych biuletynów informacyjnych, ponieważ nasza wiedza i 

doświadczenie rozwijają się w sposób ciągły, w celu zapewnienia postępu technicznego. W razie wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z Brandchemie GmbH. 

Przykłady zastosowania opisane powyżej mają charakter ogólny i nie mogą być rozważane we wszystkich warunkach i przypadkach szczególnych, zatem jakakolwiek 

odpowiedzialność Brandchemie GmbH za takie przykłady zastosowań i ich implementację jest niniejszym wykluczona. Nasze ogólne warunki dostawy (ostatnie 

wydanie), które można pobrać z naszej strony internetowej, dotyczą wyłącznie danej dostawy zamówionej przez klienta. Najnowsze wydanie niniejszej 

dokumentacji technicznej można znaleźć na stronie  www.brandchemie.de

 

Przykład miejsca montażu: 

Ułożone poziomo i pionowo systemy kablowe z 

owiniętymi wejściami i wyjściami kabli  

Bandaż ogniochronny KVB BC-Brandschutz® (wewnątrz szary, skierowany 

w stronę narażonego elementu / na zewnątrz biały) 

Odległość ≤ 0,5 m 

Mocowanie metalowymi opaskami zaciskowymi lub drutem 

Element niepalny 

Wejścia i wyjścia są również owinięte 

http://www.brandchemie.de/

