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NIDA SYSTEM D* - ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН 
С ГОЛЯМА ВИСОЧИНА И ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI 120 МИНУТИ

1  Гипсокартон NIDA Flam 12.5 
2  Профил NIDA Metal (UW)
3  Профил NIDA Metal (CW)
4  Самонарезни винтове AF 212
5  Крепежен елемент
6  NIDA Profesional – гипсова фуга и армираща стъклофибърна лента
7  Моноадхезивна уплътнителана лента NIDA System
8  Минерална вата

Становище за 
допустимост *

Тегло на системата
49-64 kg/m2

Звукоизолация
Rw ≤ 58dB

Макс. височина
9.11 m

ПРЕГРАДНА СТЕНА С ЕДИНИЧЕН ПРОФИЛ

ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ДВОЙНА ОБШИВКА

ПРЕГРАДНА СТЕНА С ДВОЕН ПРОФИЛ

Междуосово
разстояние Междуосово

разстояние

Де
бе

ли
на

Де
бе

ли
на

13 4 56 78 13 4

5

6

7

8

1 32 457 8 1 32 45 67 86

30 45 60 90 120
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Система Дебелина 
на стената

[mm]

Профил 
NIDA 

Metal CW

Междуосово 
разстояние

[cm]

Максимална височина
[m] (*1)

Гипсокартон 
NIDA брой, вид и 

дебелина (*2)

Коефициент на 
звукоизолация Rw [dB]

Единичен 
профил

Двоен 
профил

Без 
минерална 

вата

С минерална 
вата 
(*3)

D100 100 CW50
60 5,17 5.44

2x2 NIDA Flam 12,5
45 54

40 5,31 5.70 45 53
30 5,44 5.93 45 53

D125 125 CW75
60 6,37 6.81

2x2 NIDA Flam 12,5
47 56

40 6,60 7.21 46 54
30 6,81 7.56 46 53

D150 150 CW100
60 7,50 8.11

2x2 NIDA Flam 12,5 
48 56

40 7,82 8.64 48 55
30 8,11 9.11 47 54

D110 110 CW50
60 5,21 5.49

2x2 NIDA Flam 15
47 56

40 5,35 5.74 47 55
30 5,49 5.96 47 54

D135 135 CW75
60 6,36 6.80

2x2 NIDA Flam 15
49 57

40 6,59 7.20 49 56
30 6,80 7.55 48 55

D160 160 CW100
60 7,45 8.07

2x2 NIDA Flam 15
50 58

40 7,77 8.60 50 56
30 8,11 9.11 49 55

Забележка:
(*1): Преградните стени от гипсокартон са самоносещи се, неконструктивни елементи, следователно металната конструкция изготвена от CW/

UW профили, както и методите за закрепване, трябва да отговарят съгласно норма P100-1:2013 т. 10, CR 1-1-4:2012 за да се отговори 
на изискванията за устойчивост и стабилност. Междуосовото разстояние между CW профилите, максималната инсталационна височина; 
броят на плоскости, които се използват и крепежните елементи към основата трябва да се опишат в проект, съгласно условията, като се 
използва специализиран проектант, съгласно техническата документация на SINIAT.

(*2): Видът и дебелината на използваните плоскости може да се променя без да се влияе на механичната устойчивост и пожароустойчивостта 
на системата, като това се съобрази с техническите одобрения, техническата документация на SINIAT, които може да откриете на www.
siniat.bg. Данните по-горе представляват минималните системни конфигурации.

(*3): Стойностите за звукоизолация се определят чрез лабораторни тестове и чрез екстраполация, като се използва специализиран софтуер 
на SINIAT. Минералната вата има минимална плътност 10 кг/м3 и дебелина 50 мм.

* Nida System D-XXI: Становище за допустимост №1983сд 95/07.09.2017г., издадено от ГД“ПБЗН“ към МВР
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Разходна норма за м2 преградна стена 
Средни количества за м2 преградна стена с височина 6,50 м и дължина 5.00 м

Коефициентът на загубите (фирата) не е включен в калкулацията. Той трябва да се определи от 
изпълнителя на строителните работи въз основа на спецификите на обекта

ПРОДУКТИ Ед.

КОЛИЧЕСТВА
Ед. профил Дв. профил 

 =
60 см

 =
40 см

 =
30 см

 =
60 см

 =
40 см

 =
30 см

Гипсокартон NIDA Flam 12,5 м2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

NIDA Metal UW 100 профил – долно захващане м 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

NIDA Metal UW профил – горно захващане м 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Профил NIDA Metal UW 100 – удължаване на CW профили м
0,35
0,50
0,65

0,50 
0,65
0,90

0,55 
0,85
1,15

0,65 
0,95
1,25

0,90 
1,30
1,75

1,15 
1,70
2,25

Профил NIDA Metal CW 100 м 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20  7,20

Самонарезни винтове AF 212x25(1) бр 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00

Самонарезни винтове AF 212x45(2) бр 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00

Самопробивени винтове AP 421x9.5 бр 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00

Крепежен елемент* бр 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Гипсова фуга NIDA Profesional кг 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Армираща лента** м 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Гипсово лепило NIDA Boardfix*** кг 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Моноадхезивна уплътнителна лента мл 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Минерална вата (опция)**** м2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Клипс за закрепване на минерална вата (опция)**** бр. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Забележка:
(1) Винт за фиксиране на първия слой плоскости към металните профили. 
(2) Винт за фиксиране на втория слой гипсокартон към металните профили.
* Крепежният елемент се избира от специализиран проектант съгласно естеството на основата (обикновен бетон, железобетон, мазилка, 

метална конструкция, дървена конструкция и т.н.), като се отчитат максималните натоварвания, които са изчислени, съгласно действащото 
законодателство, допустимото натоварване на крепежните елементи и възможностите за монтаж. При пожароустойчиви системи трябва 
да се използват само стоманени крепежи.

** За пожароустойчиви системи е задължително използването на стъклофибърна лента
*** За фиксиране на первази към зидария, ремонти и запълване на фуги > 5 мм
**** Използването на минерална вата и клипс за закрепването й не е задължително. Минералната вата се добавя при изисквания за звуко- и 

топлоизолация. 
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Общи детайли за преградна стена NIDA System D

• Преградна стена, единичен профил
 Хоризонтално сечение

Осова линия на стената

Крепежен елемент

600/400/300

< 50

Самонарезни винтове

NIDA Metal UW

NIDA Metal CW

Минерална вата (*3)

2 x NIDA Flam

Свързващ материал NIDA Professional

• Преградна стена с двоен профил
 Хоризонтално сечение

Осова линия на стената

Крепежен елемент

600/400/300

< 50 

Самонарезни винтове

NIDA Metal UW

NIDA Metal CW

Минерална вата (*3)

2 x NIDA Flam

Гипсова фуга NIDA Professional

Самонарезни винтове АР 421

• Т-образна връзка
 Хоризонтално сечение

Допълнителен профил NIDA Metal СW (за укрепване)

Междуосово разстояние

Крепежен елемент

Самонарезни винтове AF

Самонарезни винтове AF

2х NIDA Flam

2х NIDA Flam

Моноадхезивна уплътнителна лента

NIDA Metal СW

NIDA Metal СW

NIDA Metal UW

Армираща лента (*2)

Армираща лента (*2)

Гипсова фуга NIDA Professional

Минерална вата (*3)

Гипсова фуга NIDA Professional
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• Неподвижно закрепване към
 бетонна конструкция

Основа (бетон)

Механично закрепване
Самонарезни винтове AF

2 х NIDA Flam

Моноадхезивна уплътнителна лента

NIDA Metal CW

NIDA Metal UW

Армираща лента (*2)
NIDA Boardfix

• Плъзгаща връзка към бетонна
 конструкция

Крепежен елемент

2х NIDA Flam

Основа (бетон)

NIDA Flam
NIDA Metal

˜ 200 mm

NIDA Metal

Предпазен ъглов профил (ПВЦ)

винтовете не трябва да се 
захващат към металната 

конструкция

Моноадхезивна уплътнителна лента

Самонарезни винтове

• Неподвижно закрепване и обшивка с профил CD 60
 Хоризонтално сечение

Моноадхезивна уплътнителна лента

Основа (бетон)

Крепежен елемент

Самонарезни винтове

*
55

m
m

-1
20

m
m

2 х NIDA Flam

NIDA Boardfix

NIDA Metal CW

NIDA Metal UW

Армираща лента (*2)

≤20

≤20

Общи детайли за преградна стена NIDA System D
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 ~
 3

0 
m

m

Основа (бетон)

2 x NIDA Flam

NIDA Boardfix

NIDA Metal CW

NIDA Metal UW

Армираща лента (*2)

Моноадхезивна уплътнителна
Крепежен елемент
Самонарезни винтове

*

NIDA Boardfix

• Връзка към бетонна стена и обшивка със залепване
 Хоризонтално сечение

• Долно закрепване
 Вертикално сечение

2 x NIDA Flam

Стоманобетон

Замазка

NIDA Metal CW

NIDA Metal UW

Моноадхезивна уплътнителна лента

Крепежен елемент

Самонарезни винтове

NIDA Boardfix

Минерална вата (*3)

• Връзка към под осигуряваща звукоизолация
 Вертикално сечение

под

Водоустойчиво, напр.
полиетиленово фолио

Подова система

Моноадхезивна уплътнителна лента
Крепежен елемент

Самонарезни винтове

Стоманобетон

2 x NIDA Flam

NIDA Boardfix

NIDA Metal

NIDA Metal UW

Минерална вата (*3)

≤20

Общи детайли за преградна стена NIDA System D
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• Защита на ревизионна кутия
 Хоризонтално сечение

Конзолна кутия Моноадхезивна уплътнителна лента

Самонарезни винтове

2х NIDA Flam

NIDA Metal СW

Минерална вата

2х NIDA Flam

Гипсокартон 2х NIDA

NIDA Metal UD

≤400

Самонарезни винтове

Самонарезни винтове AР421

≤20 ≤20 ≤25≤25

2х NIDA Flam

NIDA Metal CW

NIDA Metal UW

Гипсокартон NIDA Flam

NIDA Metal UW

NIDA Metal СW

• Вертикална плъзгаща връзка (*12)
 Хоризонтално сечение

• Ъглово свързване - единичен профил с двойна обшивка
 Хоризонтално сечение

2х NIDA Flam

Предпазен ъглов профил
2х NIDA Flam

Самонарезни винтове

Самонарезни винтове AF

NIDA Metal СW

Армираща лента (*2)

NIDA Metal UW

Гипсова фуга NIDA Professional

Минерална вата (*3) Минерална вата

Общи детайли за преградна стена NIDA System D
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• Разминаване на плоскостите
 при изграждане на стената

• Хоризонталните и вертикалните фуги 
трябва да се разминават без да се 
застъпват 

Първи слой

Втори слой

Междуосово разстояние

м
ин

им
ум

м
ин

им
ум

м
ин

им
ум

• Свързване на единичен профил CW

Общо винтове за една връзка:
6+6 = 12 бр. 
2x3 винта 
AP421x13

Свързване на 
профил 

NIDA Metal UW
L=2000 mm

Свързване на
CW профили

NIDA Metal CW

50
50

Дъ
лж

ин
а 

на
 U

W
 п

ро
ф

ил
а

10
0

0
10

0
0

4
50

4
50

100

100

Детайл за удължаване на профили NIDA metal CW

• Удължаване на CW профил с кутия

NIDA Metal CW

NIDA Metal CW

NIDA Metal CW 

NIDA Metal CW 

L=
пр

ип
ок

ри
ва

не
то

 н
а 

C
W

 п
ро

ф
ил

а
x

x

y

y

y

y

Общо винтове за 
една връзка:
3+3 = 6 бр. 
винтове AP421x13

Самонарезни винтове
3+3=6 бр. 421x13

Дължина с припокриване
NIDA Metal СW елементи:
-CW50, дълж. ≥ 500 мм
-CW75, дълж. ≥ 750 мм
-CW100, дълж. ≥ 1000 мм
x и y варират въз основа на 
типа профил CW

50
50
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Детайл за удължаване на профили NIDA metal CW

Свързване десен
CW профил

50
50

45
0

45
0

• Удължаване на двойни профили CW 100

Свързващ профил 
NIDA Metal UW

L=2000 mm

Общо винтове за една връзка:
6+6 = 12 бр. 
2x3 винта 
AP421x13

Дъ
лж

ин
а 

на
 U

W
 п

ро
ф

ил
 L

=2
00

0
10

00
10

00

50
50

45
0

45
0

100

100

100

100

Свързващ профил
NIDA Metal UW
L=2000 mm

М
ин

им
ал

но
 п

ри
по

кр
ив

ан
е

10
00

10
00

Дъ
лж

ин
а 

на
 U

W
 п

ро
ф

ил
 L

=2
00

0

Свързване ляв
CW профил

NIDA Metal 2xCW

Общо винтове за една връзка:
6+6 = 12 бр. 
2x3 винта 
AP421x13
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Основна конструкция
(част от структурата на сградата)

Крепежен елементСтойност на максимална 
деформация (с)

c
d

c+
d

d+
15

0 
м

м

Минимална стойност на 
припокриване CW-UW (d)

NIDA Metal CW

Височина на която
плоскостите не трябва
да се закрепват към
конструкцията

Профил NIDA Metal (*4)

Профил Дължина на UW
[мм]

Ширина на UW
[мм]

Дебелина на UW
[мм]

NIDA Metal UW 40x50x40 40 50 0.6
NIDA Metal UW 40x75x40 40 75 0.6
NIDA Metal UW 40x100x40 40 100 0.6
NIDA Metal UW 80x50x80 80 50 0.8
NIDA Metal UW 80x75x80 80 75 0.8
NIDA Metal UW 80x100x80 80 100 0.8
NIDA Metal UW 120x75x120 120 75 1
NIDA Metal UW 120x100x120 120 100 1
NIDA Metal UW 80x100x80 80 100 2
NIDA Metal UW 150x75x150 150 75 2
NIDA Metal UW 150x100x150 150 100 2
NIDA Metal UW 250x100x250 250 100 2

Дебелина на профила

Дъ
лж

ин
а 

на
ф

ла
нш

а

Профил

UW профили, стандартни размери

Фиксиране на горната част на преградна стена
Избор на горен UW профил

Горният UW пофил трябва да се оразмери както следва:
Височина на 

преградната стена (м)
Профил и дължина на 

фланша (мм)
Дебелина на 
UW профила

CW-UW припокриване 
„d” (мм)

Стойност на максимална 
деформация „с” (мм)

≤4.0 ≥ 40 ≥ 0.6 ≥ 30 10
> 4.0 ≤ 5.0 ≥ 60 ≥ 0.8 ≥ 40 20
> 5.0 ≤ 6.0 ≥ 100 ≥ 1.0 ≥ 60 40
> 6.0 ≤ 7.0 ≥ 120 ≥ 1.0 ≥ 80 40
> 7.0 ≤ 9.5 ≥ 150 2.0 ≥ 90 60

> 9.5 ≤ 10.70 ≥ 175 2.0 ≥ 100 75

Забележка:
При избор на горен UW профил трябва да се има предвид следното:
- стойността „c" се определя, съгласно изискванията за пожароустойчивост в Техническото одобрение
- стойността „c" се определя от проекта и в зависимост от деформацията на основната конструкция
Ако стойността „с” базирана на деформацията на конструкцията е по-голяма от стойността „с” от 
Техническото одобрение, трябва да се избере UW профил с по-голям размер
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Детайли за фиксиране на горната част на преградна стена NIDA System D

• Фиксиране на преградна стена с височина < 4 м
 Вертикално сечение

Моноадхезивна уплътнителна лента

Крепежен елемент

NIDA Metal UW

Бетонна основа

Самонарезни винтове

NIDA Metal СW

Минерална вата (*3)

2х NIDA Flam

NIDA Boardfix

10

• Закрепване на преградна стена с височина от 4-5 м
 Вертикално сечение

Механично закрепване на UW 
профила през 50 см с разминаване 

спрямо центъра

Бетонна основа

Минерална вата (*3)

Минимум 5 мм припокриване

2х NIDA Flam

Профил NIDA Metal UW

NIDA Metal CW

Самонарезни винтове AF

2х NIDA Flam

Минерална вата 70 кг/м3
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Закрепване върху елементи от стоманобетон
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Механично закрепване на UW 
профила през 50 см с разминаване 

спрямо центъра

Бетонна основа

Минерална вата (*3)

Минимум 10 мм припокриване

4х NIDA Flam гипсокартон

Профил NIDA Metal UW

Profil NIDA Metal CW

Самонарезни винтове AF

2х NIDA Flam

Минерална вата 70 кг/м3

> 
30

0 
м

м
 

N
ID

A 
пл

ос
ко

ст
ит

е 
не

 т
ря

бв
а 

да
 с

е 
ф

ик
си

ра
т 

въ
рх

у 
м

ет
ал

на
та

 с
тр

ук
ту

ра

d

c

c

• Закрепване на преградна стена с височина от 5-7 м
 Вертикално сечение

• Закрепване на преградна стена с височина > 7 м 
 Вертикално сечение

Минерална вата (*3)
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Механично закрепване на UW 
профила през 50 см с разминаване 

спрямо центъра

Двустранна обшивка
h > 250 mm
Гипсокартон NIDA Flam
AF212, AP 421X9.5
Конструкция NIDA Metal
CD60@60 см/ UD30
Уплътнителна лента
NIDA Boardfix
NIDA Professional
Стъклофибърна лента

d

c c

Профил NIDA Metal

Бетонна основа

NIDA Metal CW

2х NIDA Flam

Самонарезни винтове

Крепежен елемент

Моноадхезивна уплътнителна 
лента
NIDA Boardfix
Самонарезни винтове AF212

NIDA Metal UD

NIDA Metal CD60@60 cm

NIDA Metal UD

2 x NIDA Flam
NIDA Profesional
Стъклофибърна лента

Самонарезни

Самонарезни винтове AF212
Самопробивен винт AP 421х9.5

О
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=2

50
 (м
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)

Детайли за фиксиране на горната част на преградна стена
NIDA System D
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• Горно закрепване към покривна ламарина. Преградната стена е напречно на покривната ламарина.
 Вертикално сечение

• Закрепване на преградна стена с височина > 7 м 
 Вертикално сечение

Минерална вата (*3)
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Механично закрепване на UW 
профила през 50 см с разминаване 

спрямо центъра

Тройна странична 
обшивка
h > 200 мм
Гипсокартон NIDA Flam, 
AF212
L профил от ½ UW80x 50x 
80x 0.8
Механично закрепване (*)
NIDA Professional

d

c c

Профил NIDA 
Metal UW (*4)

Бетонна основа

NIDA Metal CW

2х NIDA Flam

Самонарезни винтове

Крепежен елемент

L 80x25x0.8 – Dx51 непрекъснато

Гипсокартон NIDA Flam
Предварителна заготовка
с профил L80x25x0.80

Гипсокартон 2 x NIDA Flam
NIDA Professional
Стъклофибърна лента
Монтаж на место

Самонарезни винтове

Самонарезни винтове

Самонарезни винтове

80

25

Закрепване към студено огъната покривна ламарина
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Механично закрепване на UW 
профила през 50 см с разминаване 

спрямо центъра

Тройна странична обшивка
h > 250 mm
В горната част с формата на 
покривната ламарина
Конструкция NIDA Metal
CD60@60 см/UD30
Уплътнителна лента, AF212,
AP421x9.5
NIDA Boardfix, NIDA Professional, 
стъклофибърна лента

d

c c

Профил NIDA Metal

Основна конструкция (*5)
Метална греда за захващане 
на преградната стена

Покривна конструкция

NIDA Metal CW

2 x NIDA Flam
Самонарезни винтове

Минерална вата (*3)

Детайли за фиксиране на горната част на преградна стена
NIDA System D
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• Горно закрепване към покривна ламарина. Преградната стена е надлъжно на покривната ламарина
 Вертикално сечение.

Обобщение:
(*1) Специализираният проектант и техническият отдел на фирма SINIAT избират системата за закрепване на гипсокартона към конструкцията 

на сградата. Закрепването се изпълнява съгласно естеството на основата (обикновен бетон, стоманобетон, мазилка, метална конструкция, 
дървена конструкция и т.н.). Максималното ефективно натоварване се изчислява, съгласно текущите нормативини изисквания, носещата 
способност на избраните крепежни елементи и възможностите за монтаж. Материалите за закрепване на фирма SINIAT (напр. метален 
дюбел, дюбел пирон и др.), включително писмените препоръки или програмата за изчисления са за представителни цели и могат да се 
използват само съгласно условията посочени по-горе.

(*2) При пожароустойчиви системи или системи устойчиви на относителна влажност, трябва да се използва стъклофибърна лента. За 
другите системи може да се използват други видове армиращи ленти на фирма SINIAT. Лентата трябва да се използва за вертикалните 
и хоризонтални връзки на първия(външен) слой гипсокартон.

(*3) Използването на минерална вата не е задължително. Тя се използва с цел за подобряване на звуко- и топлоизолационните характеристики 
на системата. 

(*4) В зависимост от деформацията на конструктивния елемент на сградата в горната част на преградната стена, както и в зависимост от 
височината на преградната стена се изгражда хоризонтална плъзгаща връзка за избягване на допълнителните натоварвания върху 
преградната стена. При пожароустойчиви системи, размерите на плъзгащата връзка трябва да са поне равни на тези, които се изискват 
от техническото одобрение.

(*5) При свързване към студено огъната покривна ламарина, директното фиксиране не се препоръчва; необходимо е да се осигури носеща 
опора, която да гарантира устойчивост на преградната стена във вертикално и хоризонтално отношение.

(*6) Рапидните винтове трябва да се позиционират на разстояние 600 мм вертикално за междинните слоеве от гипсокартон и на разстояние 
300 мм за последният външен слой плоскости. Внимание! Вертикалните и хоризонтални фуги на всички плоскости гипсокартон се 
фугират с гипсова фуга NIDA Profesional.

(*7) Гипсокартонът трябва да се разпредели в слоевете така, че да се избегне припокриване на фугите; хоризонтално всеки следващ 
слой трябва да се отмести през един профил разстояние, а вертикално – минимум 400 мм. Монтаж на горните слоеве гипсокартон на 
разстояние по-малко от 400 мм не се препоръчва.

(*8) Връзките на CW профилите трябва да се разпределят вертикално по стената, така че да не са в една и съща хоризонтална линия. CW 
пофилите трябва да се свързват чрез застъпване (от двете страни на свързващите профили) със съвместим NIDA Metal UW профил или 
чрез кутия от CW профили. Така съединените профили могат да се фиксират със самонарезни винтове AP421x9.5/13 през разстояние от 
макс. 250 мм.

(*9) При отвори за врати и прозорци, преградните стени NIDA трябва да се конфигурират, съгласно техническите детайли посочени в 
техническият каталог на SINIAT, стр. 54-59 , част „NIDA System – указания за монтаж”. Профилите NIDA Metal UA (с дебелина 2 мм) могат 
да изпълнят като единична или сдвоена конструкция, в зависимост от теглото на вратата и височината на преградната стена. За по-
големи височини трябва да се използва независима метална конструкция, която да се оразмери за конкретният обект.

(*10) Преминаванията през пожароустойчивите стени NIDA (напр. конструктивни елементи, различни типове инсталации, ревизионни отвори 
и др.) трябва да се изпълнят с продукти и системи на PROMAT.

(*11) За защита на конструктивни елементи, които остават в преградните стени NIDA, трябва да се използват решения за тези елементи 
със специално техническо одобрение (напр. продуктите на компания PROMAT - световен лидер в пасивната пожарозащита: плоскости 
Promatect 250 и Promatect XS, пожарозащитна боя Promapaint или пожарозащитна мазилка Promaspray ).

(*12) В случай, че дължината на преградната стена надхвърли 15 м, на всеки 10 м трябва да се изграждат плъзгащи връзки; както и на всяка 
конструктивна (дилатационна) фуга на сградата. За допълнителни детайли, вижте техническият каталог на компания SINIAT на www.
siniat.bg.
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Механично закрепване на UW профила
през 50 см с разминаване през центъра

h > 250 мм, Гипсокартон NIDA Flam
CD60@60см/ UD30
Уплътнителна лента
AF212, AP421x9.5
NIDA Boardfix, NIDA Professional
Стъклофибърна лента

d

c c

Профил NIDA Metal

Основна конструкция (*5)
Метална греда за захващане
на преградната стена

Единична обшивка NIDA
Стоманен лист мин. 
S235/D51, 2 mm
Самопробивен винт 221

Покривна конструкция на сградата
Покривна ламарина

NIDA Metal CW

2 х NIDA Flam
Самонарезни винтове

Минерална вата (*3)

Детайли за фиксиране на горната част на преградна стена NIDA System D
Закрепване към студено огъната покривна ламарина
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PROMASTOP® и PROMASEAL®
Спри огъня
Системи за пасивна пожарозащита в сгради
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Пожарозащитни уплътнители за преминаващи инсталации 
и линейни фуги. Специални решения за всеки детайл.

Голямото разнообразие от сградни инсталации изисква различни решения. Предлагаме различни системи за 
специфичните Ви нужди и проблеми.

Основни продукти
• PROMASTOP®-CC, обмазка 

на водна основа
• PROMASEAL®-AG 

и PROMASEAL®-A, 
пожарозащитни 
уплътнители

• PROMASTOP®-P, еластичен 
набъбващ уплътнител

Ползи
• Проста и ефективна 

система
• Постоянна гъвкавост
• Доказана издръжливост
• Димоплътност

Множество среди
• Вътрешни и външни
• Химически агресивна среда
• Устойчиви към нефтени и 

продукти на водна основа
• Подходящи за АЕЦ

Уплътнители за кабели и кабелни снопове
Изпитани решения за всички нормирани кабелни типове

Основни продукти
• PROMASTOP®-W, 

набъбваща лента
• PROMASEAL®-AG, 

пожарозащитен уплътнител
• PROMASTOP®-FC, 

пожарозащитни фланци
• PROMASTOP®-B, еластична 

набъбваща тухла

Ползи
• Различни системи
• Бърз и лесен монтаж
• Конфигурации U/U, U/C
• Малки разстояния м/у 

инсталациите ≥ 0 mm (виж 
БДС EN 1366-3 фиг. E1)

Множество среди
• Стареене според ETAG
• Вътрешни и външни
• Яка от неръждаема стомана
• Устойчиви на атмосферни 

условия

Различни тръби
• PVC, PE, PP, ABS
• Многослоести тръби
• Диаметър на тръбата от 32 

до 500 mm
• Подходящи за 

дебелостенни и напорни 
тръби

Уплътнители за преминавания на пластмасови тръби
Спира разпространението на огъня по дължината на горими тръби

Отвори
• До 3,75 m2
• Подходящ за масивни, 

сухи и шахтови стенни 
конструкции

• Полезен при кабелни 
трасета

Пожарозащитни уплътнители за преминаващи инсталации и 
линейни фуги. Специални решения за всеки детайл.
Голямото разнообразие от сградни инсталации изисква различни решения. Предлагаме различни системи за 
специфичните Ви нужди и проблеми.
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Различни системи
• Меки преминавания
• Обмазани преминавания
• Гъвкави системи
• Необичайни решения

Уплътнители за преминавания на метални тръби
Огънят се разпространява дори по дължината на негорими тръби

Основни продукти 
• PROMASTOP®-CC, обмазка 

на водна основа
• PROMASEAL®-A Spray, 

пожарозащитен уплътнител
• PROMASEAL®-S, 

пожарозащитен силикон
• PROMASTOP®-B, еластична 

набъбваща тухла

Ползи 
• Подходящи за 

промишлеността
• Надеждни и икономични 

решения
• Постоянна гъвкавост
• Подходящи за повечето 

видове метални тръби

При различни изолации
• Според БДС EN 1366-3
• Горими и негорими
• С цялостна и частична, 

прекъсната и непрекъсната 
(виж БДС EN 1366-3,               
таблица 1)

Уплътнители за линейни фуги
Всеки отвор е път за разпространението на огъня

Основни продукти
• PROMASEAL®-A, 

пожарозащитен уплътнител
• PROMASEAL®-A Spray, 

пожарозащитен уплътнител
• PROMASEAL®-S, 

пожарозащитен силикон
• PROMASTOP®-CC, обмазка 

на водна основа

Ползи
• Многообразие от системи 
• Постоянна гъвкавост
• Полагат се едностранно
• Широчина до 300 mm

Приложения
• Вътрешни и външни
• Влажна среда
• Подземни гаражи
• Уплътняване на фасади

Различни линейни фуги
• Според БДС EN 1366-4
• Деформационни фуги
• Неподвижни фуги
• Вертикални, хоризонтални 

и Т-образни

Пожарозащитни уплътнители   21
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www.promat-see.com

България
Etex Building Performance
Ул. Вултурилор N 98, етаж 5
030857 Букурещ, Румъния

W: www.promat-see.com

E: subi.georgiev@etexgroup.com
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M +359 888 14 38 85
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За други адреси на Promat, моля посетете 
www.promat-international.
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