
Přednosti:
� reakce na oheň B, certifikováno dle nejnovějších

evropských norem ČSN EN 1366-4, EN 13501-2
� vydatnost až 14 metrů při spáře 3x7 cm
� schopnost pojmout určitou míru pohybu spoje
� výborná přilnavost na celou řadu stavebních

materiálů včetně zdiva, kamene, dřeva, kovů a plastů

Nullifire FF197 je upravená, jednosložková, ohnivzdorná
polyuretanová pěna.

Použití:
Nullifire FF197 se používá k utěsnění lineárních spár ve
všech protipožárních částech budov. Pěna má výbornou
přilnavost na většinu stavebních materiálů jako je dřevo,
cihla, kámen, cement, omítka, polystyrén, pláště kabelů, kovy
a řada plastů.

� při použití s intumescentním akrylovým tmelem Nullifire M701 nebo
silikonem Nullifire M703 slouží jako účinné protipožární těsnění s požární
odolností až EI 180

Profesionálním ešením pasivní požární ochrany staveb jsouř
systémové produkty ady Nullifire od spole nostiř č
Tremco llbruck. Osmdesát let specializacei
v i ě ůoblast t  snících a ochranných systém
zajiš uje koncernu Tremco Illbruck p edníť ř
postavení na trhu.

FF197 Protipo�ární pistolová p naì

Nullifire M701 je jednosložkový, protipožární spárovací
tmel na bázi akrylové emulze.

Použití:
M701 po vytvrzení vytvá í pevné, ale zárove pružnéř ň
ut  sn  ní pro protipožární stavební spáry sě ě malým pohybem
do 20%. Tmel je vhodný pro vnit ní použití v r  znýchř ů
protipožárních konstrukcích. Mezi typické oblasti použití pat íř
spáry v požárn d  lících st  nách a stropních konstrukcích.ě ě ě
Dále jako obvodové t  sn  ní okolo p í ek, pr  chodek proě ě ř č ů
technické instalace a také p i uložení zámk protipožárníchř ů
dve í.ř

Přednosti:
� požární odolnosti spoje až EI 1  0 / testováno v souladu8

Čs SN EN 1366-4
� ideální k ut  sn  ní spár s pohybem do 20%ě ě dilatačních
� vhodný pro spáry do ší e 50 mmř
� ut  sn  ní je odolné proti plísním, houbám a útok mě ě ů

šk dců ů
� bezpe né použití: neobsahuje azbest ani halogenč
� snadno p etíratelnýř

M703 Protipo�ární silikon

vyžádejte si technický list

Protipožární těsnění pro dilatační spáry s vysokou mírou
pohybu až 50 %. Pro vnitřní i vnější použití.

Použití:
Pro spáry v požárně dělících stěnách a stropních konstrukcích,
těsnění v lehkých příčkách a okolo nich, spáry mezi rámy a
konstrukcemi. Vhodný také pro uložení zámků a závěsů u
protipožárních dveří, okolo potrubí a technických instalací a ve
spojích odlišných materiálů.

Přednosti:
� p ožární odolnost spoje až EI 180 / testováno

v souladu s ČSN EN 1366-4
� schopnost pojmout dilatační pohyby až do 50 %
� vhodné pro spáry široké až 50 mm
� výborná přilnavost i bez použití základního nátěru
� nestéká a má dlouhou provozní životnost

M70 Protipo�ární5 tmel

Nullifire M705 je jednoslo ková, protipo rníž žá
intumecentní t  sn     hmota na grafitové bázi.ě ící

Použití:
Nullifire M705 je navr en tak, aby uzav el dutiny a pr  chodyž ř ů

žá ě žáv protipo rních st  nách, podlahách a poskytl po rní
odolnost a 2 hodiny. Tento produkt byl navr en tak,ž rovněž ž
aby uzav el pr chody plastových, ocelových trubek,ř ů
kabelových svazk a ji nebylo zapot ebí pou vat man etyů ž ř ží ž

ž ěa pásky na potrubí. Vhodné pro pou ití do masivních st  n,
strop  , ale i do lehké p kyů říč

M701 Protipo�ární akrylový tmel

Protipožární  pěny a tmelyProtipožární  pěny a tmely
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Přednosti:
� po rní odolnost a EI 120 / testováno v souladužá ž

Č Čs SN EN  1366-3 a SN EN 13501-2
� nahrazuje  nutnost pou t protipo rní pásky neboží žá

ž ů ů ěman ety  u prostup plastového potrubí o pr m  ru
ža 90 mm

� rychlá a snadná montáž hodné pro širokou škálu, v
ů ů ů ůtyp pr chod technických instalací a podklad

� odolné proti plísním, houbám a útok m drobnýchů
ů ůšk dc
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