
K-FLEX  K-FIRE

Gama zabezpieczeń montowanych wokół rur plastikowych przechodzących przez pionowe i poziome przegrody 
budowlane. 

W warunkach pożaru materiał pęczniejący, znajdujący się w kołnierzu, powiększa swoją objętość, zgniatając rurę, i wypełnia szczelnie przejście, 
zapewniając tym samym izolacyjność oraz szczelność ogniową ściany lub płyty stropowej.

DOPUSZCZENIA 
Certyfi kat stałości właściwości użytkowych CE 0843–CPR–0279
ETA 15-0756
ETAG 026-2 (2011) zgodnie z EN 1366-3 Uszczelnienia przejść instalacyjnych.

DANE TECHNICZNE 

K-FIRE COLLAR-P to doskonałe rozwiązanie K-FLEX do przywracania odporności ogniowej przejść z rurami 
palnymi do DN200 (większe średnice będą wkrótce dostępne), zbudowane ze stalowej osłony pomalowanej na 
kolor czerwony, wyposażonej w specjalne zamknięcie.

K-FLEX K-FIRE  COLLAR-P

Typ Średnica

K-FLEX K-FIRE COLLAR-P 55–82–110–125–140–160–200 mm
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Właściwość Wartość Metoda badania
Odporność ogniowa do EI 240 EN 1366-3

Zbadane przegrody 
ściany lekkie: min. grubość 100 mm

ściany masywne: min. grubość 100 mm
stropy masywne: min. grubość 150 mm

Zbadane przejścia

rury PVC-U do Ø 200 mm
rury PE do Ø 160 mm

rury ABS do Ø 160 mm
rury SAN+PVC do Ø 160 mm

rury PVC-U do Ø 55 mm + izolacja FEF 
rury miedziane do Ø 54 mm + izolacja FEF 

kable w wiązkach do Ø 100 mm

*FEF = pianka elastomeryczna 

Przeznaczenie Type Y2: przeznaczony do stosowania w temperaturach poniżej 0°C, 
nie narażając na działanie deszczu i promieniowania UV. 

EOTA TR 024:2009



K-FLEX  K-FIRE

K-FIRE COLLAR-P to doskonałe rozwiązanie K-FLEX do przywracania odporności ogniowej przejść z rurami 
palnymi do DN200 (większe średnice będą wkrótce dostępne), zbudowane ze stalowej osłony pomalowanej na 
kolor czerwony, wyposażonej w specjalne zamknięcie.

K-FLEX K-FIRE  COLLAR-P

Typ Średnica

K-FLEX K-FIRE COLLAR-P 55–82–110–125–140–160–200 mm

K-FIRE COLLAR-Z to ekonomiczne rozwiązanie przywracające odporność ogniową przejść rur palnych, 
wyposażone w osłonę ze stali miękkiej ocynkowanej zabezpieczoną specjalnym zamknięciem z blokadą.

K-FLEX K-FIRE  COLLAR-Z

Typ Średnica

K-FLEX K-FIRE COLLAR-Z 55–65–70–82–90–110–125–140–160 mm
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K-FIRE COLLAR-S to rozwiązanie przywracające odporność ogniową przejść instalacyjnych z rurami o małych 
średnicach, wyposażone w osłonę ze stali nierdzewnej, zabezpieczone specjalnym zamknięciem z blokadą

K-FLEX K-FIRE  COLLAR-S

Typ Średnica

K-FLEX K-FIRE COLLAR-S 32–38–42–46–48–50 mm
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