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EI 30 CY

EI 30 CY

Descriere - Caracteristici

Descriere - Caracteristici

Diametrul maxim ale conductei

Îmbinări flanşă

Grosime minimă izolaţie peste flanşă

Fixare flanşe cu mastic etanşant rezistent la temperaturi înalte

Grosimea izolaţiei suplimentare LMF 10 AluR

Lăţimea benzii izolatoare în jurul zonei marginale

Distanţa max. dintre cuiele de fixare în banda izolatoare

Amplasarea unei flanşe de îmbinare în perete

mm

-

mm

-

mm

mm

mm

-

1000

Suruburi de cuplare

40

obligatoriu

40

150

300

obligatoriu

Unitate de măsură

Unitate de măsură

CONDUCTĂ

TRECEREA / STRĂPUNGEREA CONDUCTEI PRINTR-UN PERETE 

cu rol de separare la foc

Descriere - Caracteristici

Distanţa maximă. dintre cuiele de sudură

Distanţa dintre cuie şi marginea conductei

Conducta verticală 

mm

mm

pc/ml

300

100

11

Unitate de măsură

FIXAREA IZOLAŢIEI

Descriere - Caracteristici

Grosimea izolaţiei LMF 10 AluR

Numărul straturilor de izolaţie

Îmbinările lamelelor de izolaţie lipite cu bandă de aluminiu

mm

-

-

40

1

obligatoriu

Unitate de măsură

IZOLAŢIE 

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30
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EI 30 CY EI 30 CY

Cerinţe pentru conductă

Caracteristici Fixarea izolaţiei

Traversarea conductei (străpungerea) printr-un perete cu rol de separare la foc (incendiu)

Clasificarea la foc

Cerinţe pentru izolaţie

Materialul izolator

FIRESTOP EI 30 CY este un sistem izolator de protecţie la foc creat 

pentru a fi utilizat pe conducte de ventilaţie circulare folosind 

lamele termoizolatoare LMF 10 AluR din vată minerală bazaltică 

ca material principal cu rol de protecţie la foc. În cazul rezistenţei 

la foc EI30 se aplică lamele termoizolante de 40 mm grosime într-

un singur strat şi aceste sunt fixate de peretele conductei prin cuie 

de sudură FIRESTOP WPIN. Instruirea profesională a echipelor de 

montaj, asigurată de specialişti ai producătorului de izolaţie 

termică Knauf Insulation, este o condiţie necesară pentru punerea 

în operă şi aplicarea corectă a acestui sistem.

Lamele izolatoare sunt fixate de pereţii conductei prin cuie 

de sudură FIRESTOP WPIN 38 cu cap rotund cu diametru 

minim de 30 mm şi lungimea minimă de 38 mm ( în cazul 

izolaţiei de 40 mm grosime)

Pentru fiecare metru linear este necesară utilizarea a minim 

11 buc. Distanţa dintre cuie este de 300 mm şi distanţa 

maximă dintre cuie şi marginea liberă a izolaţie este de 

100 mm.

Montajul corect al conductei ce traversează, spre exemplu, un 

perete cu rol de separare la foc, necesită montajul unei flanşe de 

îmbinare în locul străpungerii pentru ambele părţi ale conductei. 

De-a lungul acestei conducte trebuie deasemenea aplicate lamele 

izolatoare direct prin golul de străpungere a peretelui. Întreg 

spaţiul liber din golul de trecere trebuie etanşat la punctul de 

străpungere prin perete în ambele părţi. Procesul de etanşeizare 

necesită utilizarea unor benzi izolatoare din acelaşi material cu 

grosime de 40 mm şi lăţime minimă de 150 mm. Aceste benzi 

sunt aplicate pe peretele conductei prin cuie de sudură de minim 

80 mm lungime. Distanţa dintre cuie nu trebuie să depăşească 

300 mm. Detaliul va fi realizat identic la conductele verticale cât şi 

la cele orizontale.

Sistemul Firestop EI 30 creat pentru canalele 

circulare verticale şi orizontale a fost testat 

conform metodei de testare enunţată în SR EN 

1366 “Încercări de rezistenţă la foc pentru 

instalaţii tehnice. Partea 1: Conducte de 

ventilare”. Testarea a fost realizată de compania 

FIRES s.r.o., ca organism notificat No.SK01, cu 

adresa: Osloboditelov 282, Batizovce, Republica 

Slovaca. Numărul raportului de testare        

FIRES-FR-015-12-AUNE. Raportul de clasificare 

Nr. FIRES-CR-092-12-AUPE2 poate fi trimis la 

cerere.

În Romînia, “Procedeu de protecţie la foc pentru 

canalele de ventilaţie pe bază de produse din 

vată minerală bazaltică - FIRESTOP” are 

agrementul tehnic nr. 003-03/292-2016 avizat 

favorabil de către Consiliu Tehnic Permanent 

pentru Construcţii (CTPC) la data de 

29.11.2016.

Sistemul izolator de protecţie la foc este 

aplicabil pe verticală şi orizontală pentru 

conductele circulare de ventilaţie. În ceea 

ce priveşte rezistenţa la foc EI 30 

conducta trebuie păstrată sigilată 

ermetic. Tronsoanele conductei sunt 

îmbinate cu ajutorul flanşelor, acestea 

fiind îmbinate cu ajutorul şuruburilor. În 

jurul marginii flanşelor este necesară 

aplicarea unui mastic de etanşare pentru 

temperaturi ridicate.

Pentru izolarea cu rol de protecţie la foc a 

conductei circulare de ventilaţie şi atingerea 

rezistenţei la foc EI 30 este optimă aplicarea 

exactă a produsului LMF10 AluR cu 

grosimea minimă 40 mm. Materialul izolator 

este livrat sub formă de lamele cu dimensiuni 

de 1000x5000 mm. 

Bucăţi individuale din lamelă sunt derulate pe conducta, apropiate 

una de cealaltă, astfel încât să nu existe spaţii între acestea. Folia 

armată de aluminiu de pe suprafaţa termoizolaţiei trebuie să fie mai 

lungă cu 100 mm decât lungimea materialului izolator pentru a 

obţine transfer termic bun şi o îmbinare etanşă a izolaţiei (partea în 

exces de izolaţie se smulge uşor de pe folia de aluminiu). Îmbinările 

bucăţilor individuale de lamelă nu trebuie realizate în zona flanşelor. 

Flanşele trebuie să fie acoperite cu aceeaşi grosime de izolaţie ca şi 

conductă (la fiecare loc al marginilor de jur împrejurul conductei se 

vor aplica fâşii de lăţime 150 mm de izolaţie şi grosime min.30 mm). 

Pe îmbinările bucăţilor individuale şi marginile lor libere se va aplica 

bandă de aluminiu.

1. Perete cu rol de 

    separare la foc

2. Conducta

3. Plăci izolatoare 

    LMF 10 AluR 40 mm

4. Cui de sudură 

    (38) 40 mm

5. Cui de sudură 

    80 mm

6. Fâşie izolatoare 

    LMF 10 AluR 40 mm, 

    lăţime 150 mm

7. Amplasament flanşă

Amplasament 

flanşă
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