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Protipožiarny systém FireProtect
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Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.
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Skratka 1 Názov R. sk. DPC bez DPH

DENFP10 FIREPROTECT samolepka protipožiarna identifikačná E5DE 0,40 €
DENFP100 FIREPROTECT rukáv protipožiárny trubkový - čierny návin 50 D8DF 32,70 €
DENFP102 FIREPROTECT rukáv protipožiarny trubkový - čierny, priemer 80 D8DF 42,70 €
DENFP104 FIREPROTECT rukáv protipožiarny trubkový - čierny návin 110 D8DF 49,30 €
DENFP111 FIREPROTECT objímka protipožiarna trubková priemer 50 D8DF 46,50 €
DENFP113 FIREPROTECT objímka protipožiarna trubková priemer 80 D8DF 53,50 €
DENFP115 FIREPROTECT objímka protipožiarna trubková priemer 110 E5DE 55,50 €
DENFP120 FIREPROTECT držiak protipožiarny trubkovej objímky D8DF 12,70 €
DENFP200 FIREPROTECT doska protipožiarna 50x60cm      E5DE 37,50 €
DENFP300 FIREPROTECT náter intumescentný (bobtnajúci), vedro 5 kg E5DE 155,00 €
DENFP400 FIREPROTECT tmel intumescentný (bobtnajúci) akrylový 310 ml, biely E5DE 8,00 €
DENFP401 FIREPROTECT tmel bitumen, biely, 5 kg vedro E5DE 158,00 €
DENFP500 FIREPROTECT tmel hybridný protipožiarny 290 ml, biely 7,40€
DENFP700 FIREPROTECT pena protipožiarna 750 ml pištoľová 11,50€
DENFP701 FIREPROTECT pena protipožiarna 750 ml trubičková  10,90€

FP TRUBKOVÝ RUKÁV
Špeciálny tesniaci prvok 
 navrhnutý pre montáž na 
 plastové trubky (PVC, PP, PE) 
prestupujúcimi  stenami či stro-
pom, kde sa v  prípade požiaru 
roztaví a zväčší svoj objem. 
Trubkový rukáv je k dispozícií 
v 50, 75, 80, 90, 110, 125 a 160 
mm.

Špeciálny tesniaci prvok 
vyrobený z kamennej 
vlny, ktorá je v ploche 
opatrená špeciálnym 
náterom.

FP DOSKA

Tmel je súčastou protipožiarného 
systému a je určený pre vytvorenie 
nehorľavého tesnenia okolo káblov, 
káblových žľabov a trubiek. Tmel 
je taktiež vhodný v kombinácií 
s Protipožiarnou objímkou a 
Protipožiarným rukávom. Bobtnajúci 
akryl je dostupný v 310 ml kartuši 
a 5 kg vedre.

FP BOBTNAJÚCI AKRYLOVÝ TMEL

Špeciálny tesniaci prvok 
navrhnutý pre montáž na 
plastové trubky (PVC, PP, 
PE) prestupujúcimi stenami 
či stropom, kde sa v prípade 
požiaru roztaví a zväčší svoj 
objem.

Náter je súčasťou protipožiarneho 
systému a je určený pre vytvorenie 
nehorľavého tesnenia okolo káblov, 
káblových žľabov a trubiek. Náter 
je dôležitý pre finálnu úpravu 
prestupov v kombinácií s FP 
doskou, a taktiež je vhodný pre FP 
objímku a FP rukáv.

FP BOBTNAJÚCI NÁTER FP IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK

FP TRUBKOVÁ OBJÍMKA

FP TMEL HYBRIDNÝ PROTIPOŽIARNY FP PENA PROTIPOŽIARNA PIŠTOĽOVÁ, 
TRUBIČKOVÁ

Hybridný tmel poskytuje až 4 
hodinovú ochranu proti požiaru 
v lineárnych škárach, kde ponúka 
25% dilatačnú schopnosť. Tento 
hybridný tmel môže byť tiež použitý 
v horizontálnych škárach, medzi 
stenou a podlahou alebo stropom, 
kde vytvorí bezpečné utesnenie.

Jednozložková, polotvrdá izolačná PUR 
pena s odolnosťou proti ohňu a ďalšími 
doplnkovými charakteristikami. Hnací 
plyn je nehorľavý.
 


