
Eurostrip - ekonomické řešení

Protipožární zpěnitelné pásky  Pyroplex

Použití:
Doba požární odolnost:
iIzolace / Integrita:
Typ schválení:

Ohnivzdorná dveřní soustava

30 až 60 minut

celistvost

Certifire CF355

Eurostrip, nové ekonomické řešení
těsnění  protipožárních  zpěňujících
pásek Pyroplex, tloušťka pásky 2 mm.

Eurostrip byl speciálně navržen tak, aby
kombinoval tyto vlastnosti :
výkon, estetiku,  kvalitu a snadnou
instalaci v protipožárním systému.
Eurostrip je dodáván ve dvou rozměrech
s vysoce učinnou samolepicí páskou
v návinu 350 m.

P
Ř

E
H

LE
D Použití:

Doba požární odolnost:
iIzolace / celistvost:
Typ schválení:

Ohnivzdorná dveřní soustava

30 až 60 minut

celistvost

Certifire CF355

výhradně pro výrobce
požárních dveří a příček

Protipožární těsnění dveří Pyroplex - Flexible
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Doba požární odolnost:
iIzolace / :celistvost
Zkušební norma:
Typ schválení:

Protipožární dveřní soustava

30 až 120 minut

celistvost

BS 476: část 22: 1987

Certifire CF355

šedá červená krémová

hnědá bílá černá

standardně bílá, ostatní
barvy na zakázku

Těsnění dveří Pyroplex® Flexible

poskytuje účinné těsnění pro ohnivzdor-

né dřevěné a kovové hrany a zárubně

dveří. Je vhodné pro drážky v dřevěných

křídlech dveří a zárubní, kovových dveří

a zárubní. Těsnění dveří Pyroplex®

Flexible je ideální pro novostavby nebo

rekonstrukce, snadná a rychlá aplikace.

Těsnění je samolepicí - akrylová

samolepicí páska.

Těsnění dveří Flexible Pyroplex®  bylo

testováno podle normy BS 476 část 22:

1987 a podle dalších mezinárodních

norem a vyhovuje požadavkům

uvedeným v osvědčení CERTIFIRE

TS35.

Číslo osvědčení - CERTIFIRE CF355.

Safex 20S
30143

Safex 12S
30144

Protipožární těsnění dveří Pyroplex
Protipožární těsnění dveří -  Safex bezpečí a útlum hluku

Těsnění Safex společnosti Pyroplex®
poskytuje  účinnou izolaci proti požáru,
kouři a hluku pro kovové a dřevěné dveřní
soupravy. Těsnění Safex je speciálně
konstruováno jako zpěňující těsnění
s přídavným těsnícím polyuretanovým
praporkem. Safex se instaluje
do novostaveb a rekonstrukcí.

Těsnění Safex Pyroplex®
se standardně dodává v délkách
2,1 m s vysoce účinnou samolepicí
akrylovou páskou.

barevné provedení flexibilního
těsnění vhodné pro protipožární

interiérové dveře

Kouřiodolné - zvukotěsné
Rd 32 dB dle BS ISO 140-3

vyrobeno
jako jeden díl

Protipožární zpěnitelné pásky  Pyroplex
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sleva
-40%

tip: možno použít jako standardní renovační těsnění obdoba
těsnicích profilů L1, L2, L3

certifikováno
PAVUS

Protipožární zpěnitelné pásky Pyroplex
byly v letošním roce úspěšně certifikovány
v Pavusu a byl na ně vydán certifikát
č. 216/C5a/2015/0110.

Velikosti 10x2,5mm, 15x2,5mm, 20x2,5
mm a 25x2,5 mm jsou vhodné pro požární
uzávěry – dřevěné dveře a ocelové dveře
v ocelové, v dřevěné nebo dřevěné
obložkové zárubni s požární odolností EI2
30 / EW 30.

Pásky poskytují jednoduché utěsnění
protipožárních kovových a dřevěných
dveřních křídel a zárubní. Jsou také
ideální pro vyplňování mezer v budovách,
např. dutinové podlahy, podhledy a
pokládání potrubí. Mohou být umístěny
pod dveřní panty, zámky a zavírací
systémy, ideální pro novostavby a
rekonstrukce.

DOPRODEJ

Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX - samolepicí

10 x 2,5 mm 849207 2,5 černá 25 350 m 32,60 1,300 C �

10 x 2,5 mm 8492 2,5 černá 250 750 m 26,30 1,050 C �

15 x 2,5 mm 8501 2,5 černá 200 600 m 36,80 1,470 C �

20 x 2,5 mm 8921 2,5 černá 150 450 m 52,50 2,100 C �

EANMjrozměr v mm
Tloušťka

mm
Objednací

kód
karton

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR pro
Slovensko

návinbarva

Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX EUROSTRIP - samolepicí

15 x 2 mm 30163 2,0 černá 350 700 m 24,00 0,960 C �

20 x 2 mm 30153 2,0 černá 350 700 m 28,80 1,150 C �

EANkarton
Cena EUR pro

Slovensko
Mj

Cena Kč
pro Česko

rozměr v mm
Tloušťka

mm
návin

Objednací
kód

barva

Samolepicí protipožární těsnění dveří PYROPLEX - SAFEX

12 x 1,8 mm 30144 1,8 černá 2,1 175 ks 109,00 65,40 4,360 2,616 C �

20 x 1,8 mm 30143 1,8 černá 2,1 100 ks 154,00 92,40 6,150 3,690 C �

rozměr v mm
Objednací

kód
Tloušťka

mm
barva Mj

Cena Kč
pro Česko

délka m karton
Cena kč pro

Česko po
slevě

Cena EUR
pro

Slovensko

Cena EUR
pro

Slovensko
EAN

Protipožární zpěnitelná páska PYROPLEX FLEXIBILNÍ - samolepicí

10 x 2,5 mm 8979 2,5 bílá 150 450 m 32,20 1,290 C �

15 x 2,5 mm 8980 2,5 bílá 150 450 m 38,00 1,520 C �

EANkarton Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko
rozměr v mm

Tloušťka
mm

návin
Objednací

kód
barva

systémy pasivní požární ochrany
aktualizujeme a upravujeme
strany 80-81 Katalogu 2013/14
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