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Descriere - Caracteristici

Descriere - Caracteristici

Dimensiuni maxime ale conductei (lăţime x înălţime)

Îmbinări flanşă

Grosime minimă izolaţie peste flanşă

Fixare flanşe cu mastic etanşant rezistent la temperaturi înalte

Grosimea izolaţiei suplimentare HTB 550 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

-

1250 x 1000

cleme “C”

60

obligatoriu

60

250

150

obligatoriu

Unitate de măsură EI 60

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 - toate părţile/feţele

Conducta orizontală - partea de sus

Conducta orizontală - partea laterală

Conducta orizontală - partea de jos

mm

mm

pc/ml

pc/ml

pc/ml

pc/ml

200

100

11

4

8

16

Unitate de măsură

FIXAREA IZOLAŢIEI

Descriere - Caracteristici

Grosimea izolaţiei HTB 550 AluR

Numărul straturilor de izolaţie

Îmbinările plăcilor de izolaţie lipite cu bandă de aluminiu

mm

-

-

60

1

obligatoriu

Unitate de măsură

IZOLAŢIE 

EI 60 SQ

EI 60 SQ

EI 60

EI 60

EI 60
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Sistemul Firestop EI 60 creat pentru canalele 

rectangulare 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 Slovacă. Numărul raportului de 

testare FIRES-FR-243-08-AUNS (Conducta de ventilare 

orizontală) şi FIRES-FR-173-06-AUNS (Conducta de 

ventilare verticală). Raportul de clasificare Nr. 

FIRES-JR-046-12-NURE poate fi trimis la cerere. 

În România, “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.
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Sistemul izolator de protecţie la foc este 

aplicabil pe verticală şi orizontală pentru 

conductele rectangulare de ventilaţie. În ceea 

ce priveşte rezistenţa la foc EI 60 conducta 

trebuie păstrată sigilată ermetic. Cu toate 

acestea, piesele de tubulatură individuale 

trebuie îmbinate împreună cu ajutorul flanşelor 

şi a clemelor cu şuruburi, denumite bare de 

fixare “C” (cleme). În jurul marginii flanşelor 

este necesară aplicarea unui mastic de 

etanşare pentru temperaturi ridicate cu 

rezistenţa peste 1200°C.

Pentru izolarea cu rol de protecţie la foc a 

conductei de ventilaţie rectangulară şi 

atingerea rezistenţei la foc EI 60 este 

optimă aplicarea exactă a produsului HTB 

550 AluR cu grosimea minimă 60 mm.

Materialul izolator este livrat sub formă de 

plăci cu dimensinea de 1000x500 mm. 

Plăcile izolatoare sunt aşezate strâns fără nici o 

neetanşeitate.

Îmbinările plăcilor izolatoare nu pot fi realizată direct 

pe flanşele conductelor, dar aceste flanşe trebuie izolate 

în acelaşi mod ca şi conducta (grosimea minimă peste 

flanşă trebuie să fie 30 mm). Îmbinările plăcilor 

izolatoare şi marginile libere trebuie lipite cu bandă 

care are o singură faţă de aluminiu.

1. Conductă

2. Flanşe

3. Cleme-C

4. Adeziv rezistent la temperaturi ridicate

5. Tija filetată portantă M8

6. Profil-L lipit de conductă

1. Perete cu rol de 

    separare la foc

2. Conducta

3. Plăci izolatoare 

    HTB 550 AluR 60 mm

4. Cui de sudură 

    60 mm

5. Cui de sudură 

    120 mm

6. Fâşie izolatoare 

    HTB 550 AluR 60 mm, 

    lăţime 250 mm

7. Amplasament flanşă

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 60 SQ este un sistem izolator de protecţie la foc, 

creat pentru a fi utilizat pe conducte de ventilaţie rectangulare 

folosind plăci termoizolatoare HTB 550 AluR din vată minerală bazaltică 

ca material principal cu rol de protecţie la foc. În cazul rezistenţei la foc EI 60 

se aplică plăci termoizolante de 60 mm grosime într-un singur strat şi acestea 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.

Plăcile izolatoare sunt fixate de pereţii conductei prin cuie de 

sudură cu cap mare rotund de diametru minim de 30 mm şi 

lungimea minimă de 60 mm (în cazul izolaţiei de 60 mm 

grosime).

Pentru fiecare metru linear (m.l.) este necesară utilizarea a 

minim 44 bucăţi (conductă verticală). În cazul conductei 

orizontale cu  dimensiunea 1000x500 mm aranjamentul 

cuielor de sudură este după cum urmează: 4 bucăţi cuie în 

partea de sus a conductei, 8 bucăţi/m.l. pe părţile laterale şi 

11 bucăţi/m.l. pe partea de jos a conductei, la o distanţă între 

cuie de 200 mm. În cazul conductei verticale este necesară 

utilizarea a 11 cuie pe fiecare perete al conductei pe metru 

linear cu aceeaşi distanţă de 200 mm între cuie.

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 plăci 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 60 mm şi 

lăţime minimă de 250 mm. Aceste benzi sunt aplicate pe peretele 

conductei prin cuie de sudură de minim 120 mm lungime. Distanţa 

dintre cuie nu trebuie să depăşească 150 mm. Detaliul va fi 

realizat identic la conductele verticale cât şi la cele orizontale.

Amplasament 
flanşă

EI 60 SQ EI 60 SQ

 (mm) :

* (mm) :

*

* VASTAGSÁG *

HRÚBKA * THICKNESS * 

ROZMERY * DIMENSIONS * TÁBLAMÉRET * KUSY * PIECES * DARAB *

VÝROBOK * PRODUCT * TERMÉK * Tepelnoizola ná  doska

* 13Rok* Jahr * Év * 

2m

550 AluR
8

4.00060

308114500x1000

*308114*
POZOR KREHKÉ !

VÝROBCA* PRODUCER*
GYÁRTÓ*

Knauf Insulation, s.r.o.,
Železni ný  rad  24

968 14  Nová Ba a
Slovakia
Tel.: ++421/ 45/68 33 533
Fax.: ++421/ 45/68 33 511

11

.05.03.02/25005    UA 1.090.0012659-13
Certifikát *Zertifikat *Certific ate *Certific at:

1301

1301 - CPD - 0705

Minerálna vlna ako tepelnoizola ný výrobok pre
EN 14303: 2009

technické zariadenia budov a priemyselné

inštalácie

Reakcia  na  ohe :

Tepelná vodivos - pozri dokumentáciu výrobcu

MW - EN 14303 - 

A2

T5-ST(+)550-WS1-MV1

06 130227 /2

HTB

8581760 086098

*9582726*

Thermoinsulating board
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