
 

 
 

Technický list 18.07 Intumescentní (bobtnající) akryl 

 

Výrobek  Intumescentní (bobtnající) akryl je vysoce expanzní materiál, vzdorující ohni a 
vysokému žáru, čímž vytváří ohnivzdorné těsnění. Bobtnající akryl je součástí 
protipožárního systému a je ideální pro vytvoření nehořlavého těsnění okolo 
kabelů, kabelových žlabů a trubek. Tento systém je také vhodný v kombinaci 
s Protipožární objímkou a Protipožárním rukávem. 
 

Vlastnosti  þ Požáru odolný až 2 hodiny. 
þ V případě požáru uzavírá PE / PP / PVC trubky až do Ø 40mm 
þ Poskytuje širokou škálu použití pro většinu prostupů v kombinaci 
s ostatními produkty FP protipožárního systému. 
þ Bobtnající a chladící tmel, který v případě požáru vysoce expanduje. 
þ Důkladně testováno předními Evropskými institucemi (notified bodies). 
þ Uzavírá prostupy před ohněm a kouřem. 
 

Použití  - Pro uzavření mezer do 5mm, nad 5mm je třeba použít Protipožární desku. 
- Prostup vyplněný bobtnajícím akrylem je umístěn mezi podkladovým 
materiálem a okolní konstrukcí. Dále mezi jednotlivými kabely v případě 
použití kabelového žlabu. 
 

Balení  Kbelík 5 kg, kartuše 310 ml 
 

Barva  Bílá 
   

Technické údaje 
Základ 

   
disperze 

  

Hustota  g/ml 1,30   
Aplikační teplota  °C ≥ 5  

Rychlost vytvrzení  hod ≈ 48 (při 23°C / 55% rel. vlhk.) 
Skladovatelnost 

Přetíratelnost 
 měsíce 12 

ne  
(při teplotách od +5°C do +25°C) 
 

 
 

Certifikace  EN 1366-3 
 

Omezení 
  

Materiál je nepřetíratelný a není vhodný pro zatížení vodou. 
 

Podklad 
 

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
 

Upozornění 
  

Nepoužívat v uzavřených konstrukcích, kde se z tmelu nemůže odpařovat 
voda. 
 
Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí 
aplikovat pouze proškolená osoba. 
 

Čištění  Nářadí: vlažnou vodou. 
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 18.07». 
 

Aktualizace  Aktualizováno dne: Vyhotoveno dne: 11.03.2016 
    



 

 
 

Technický list 18.07 Intumescentní (bobtnající) akryl 

 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


