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Požiarna klasifikácia

• E ‐ Integrita, čas potrebný na to aby sa fyzicky rozšíril cez požiarnu upchávku. V okamihu zlyhania je možné vidieť 
žiaru ohňa cez upchávku, plamene prechádzajúce skrz, vatový tampón sa vznieti, keď ho skúšobný technik drží 
blízko upchávky.

• I ‐ Izolácia, teplota, meraná na strane nevystavenej ohňu narástla na 180°C na upchávke alebo rozvodoch. Toto sa 
meria pomocou mnohých termočlánkov umiestnených na strategických miestach. Zámerom je replikovať najnižšiu 
možnú teplotu, ktorá môže viesť k požiaru, aj keď samotný oheň neprešiel cez protipožiarnu upchávku. Toto je 
ťažšie dosiahnuteľná klasifikácia.

Vo väčšine európskych krajín existuje požiadavka, aby klasifikácia požiaru zahŕňala integritu E aj izoláciu I. Ak je však 
protipožiarna upchávka v oblasti, kde nie je blízko žiadny horľavý materiál a nie je pravdepodobné, že by horľavé 
materiály boli umiestnené v blízkosti, mohol by byť prijatý technický úsudok na schválenie iba použitia klasifikácie 
integrity .

Po písmenách nasleduje číslo, ktoré udáva, ako dlho sa zachovala integrita a izolácia v minútach.
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K-FLEX K-FIRE
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Rozvody

horľavé 
potrubia

Oceľové potrubia 
+FEF

medené potrubia 
+FEF

alupex potrubia 
+FEF

oceľové potrubia 
+MW

káble / káble 
v zväzkoch

káble v káblových 
žľaboch
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ETA dokumentácia

K-Flex K-Fire EX Mortar - ETA 17/1046

K-Flex K-Fire Pipe Wrap - ETA 17/1049

K-Flex K-Fire Acrylic - ETA 17/ 1047 & 1048

K-Flex K-Fire Collar – ETA 15/0756, -ETA 17/1020

K-Fire Sealant A Plus – ETA 15/0795

K-FIRE Sealant S Plus - ETA 15/0817

K-Flex K-Fire Board / Coating- ETA 17/1021 & 1022
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HORĽAVÉ POTRUBIA
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HORĽAVÉ POTRUBIA

ww.cra.sk



ww.cra.sk



Oceľové potrubie + MW

ETA17/1048 
page 18-19

ETA17/1048 
page 53-54

ETA17/1022 
page 15

ETA17/1022 
page 26

www.cra.sk



Spotreba K-Fire Acrylic / K-Fire náter
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Káble / káble v zväzkoch/ káblové žľaby

ETA17/1048 
page 48

ETA17/1048 
page 28

ETA17/1022 
page 21

ETA17/1022 
page 8
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Medené potrubie/ oceľové potrubie + FEF

ETA17/1048
page 59

ETA17/1049
page 14 i 16-17

ETA17/1049 
page 53-54

ETA17/1049
page 42
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PEX potrubie + FEF

ETA17/1049
page 42

ETA17/1049
page 51-52
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ETA 17/ 1021, strana 3 bod 3; 

„ K-FLEX K-FIRE COATING /náter/ na dosky z minerálnej vlny, sa používa na dosky z 
minerálnej vlny hustoty 150-170kg/m3, s minimálnou hrúbkou 1 mm WFT

(hrúbka vlhkej vrstvy). Hrúbka vlhkej vrstvy náteru by mala byť zmeraná a overená na 
minimálne 5 miestach, aby sa zabezpečila správna aplikácia. Doska z minerálnej vlny 
môže byť dodaná zo spoločnosti C.R.A. spol. s r.o., alebo môže byť zabezpečená z 
iného zdroja. Inštalácia náteru K-FLEX K-FIRE COATING a dosky K-FLEX K-FIRE BOARD 
musí byť v súlade s návodm na inštaláciu spoločnosti L’ISOLANTE K-FLEX S.p.A.”

Systém K-FLEX K-FIRE COATING, ak je dodaný/aplikovaný vo výrobnom závode je 
označovaný ako K-FLEX K-FIRE BOARD 2-S (náter z oboch strán dosky) a 1-S (náter z 
jednej strany dosky).

AKO PRIPARVIŤ K-FIRE BOARD

(DOSKA Z MINERÁLNEJ VLNY + K-FIRE NÁTER)
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