Wytyczne wykonania
Przewody wentylacyjne i oddymiające
w systemie PROMADUCT®

Wentylacja pożarowa w budynkach

Spis treści

1.

Przeciwpożarowe przewody wentylacyjne i oddymiające

3

1.1.
1.2.

3

1.3.
1.4.
2.

3.

Systemy przewodów Promat® ......................................................................................................................
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków z zastosowaniem wyników
badań reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1 ...................................................................................
Przewody wentylacyjne sklasyfikowane zgodnie z PN-EN 13501-3 .....................................................
Przewody oddymiające sklasyfikowane zgodnie z PN-EN 13501-4 .....................................................

3
4
4

Charakterystyka europejskich norm badawczych ogniochronnych przewodów wentylacyjnych
i oddymiających

5

2.1.
Ogniochronne przewody wentylacyjne .....................................................................................................
2.2.
Wielostrefowe przewody oddymiające ......................................................................................................
2.3.
Jednostrefowe przewody oddymiające .....................................................................................................
2.4.
Parametry określające klasyfikację ogniową przewodów........................................................................
Materiały

5
6
7
7
8

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

8
8
9
9
9
10
10
10

Płyta PROMATECT®-L500 .............................................................................................................................
Płyta PROMATECT®-H ....................................................................................................................................
Klej PROMAT®-K84 .........................................................................................................................................
Masa PROMASTOP®-E (Coating) ..................................................................................................................
Masa PROMASEAL®-A ....................................................................................................................................
Impregnat PROMAT®-Impragnierung 2000 ..............................................................................................
Impregnat PROMAT®-SR-Imprägnierung ..................................................................................................
System zawiesi Promat®.................................................................................................................................

4.

Obróbka płyt PROMATECT® i dobór łączników mechanicznych

5.

Izolacja cieplna i akustyczna przewodów, odporność na oddziaływanie wody oraz agresywnych mediów 12

6.

Wykończenie przewodów

13

7.

Przejścia przez przegrody

14

7.1.
7.2.

11

System PROMADUCT®-500 ..................................................................................................................... 14
System PROMADUCT®-E600S ................................................................................................................... 19

8.

Oznakowanie przewodów

20

9.

Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie
PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym

21

9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

21
21
21
23

Zakres zastosowania .................................................................................................................................
Warunki wykonania ...................................................................................................................................
Montaż przewodów ........................................................................................................................................
System podwieszeń ..................................................................................................................................

10. Pionowe samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie
PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.

Zakres zastosowania .................................................................................................................................
Warunki wykonania ...................................................................................................................................
Montaż przewodów ........................................................................................................................................
System podwieszeń ..................................................................................................................................

11. Poziome obudowy stalowych przewodów wentylacyjnych w systemie PROMADUCT®-500 w układzie
czterościennym
11.1.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.

Zakres zastosowania .................................................................................................................................
Warunki wykonania ...................................................................................................................................
Montaż przewodów ........................................................................................................................................
System podwieszeń ..................................................................................................................................

25
25
25
25
25
26
26
27
27
28

1

Spis treści

12. Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie
PROMADUCT®-500 w układzie trójściennym
12.1.
12.2.

1. Przeciwpożarowe przewody wentylacyjne i oddymiające

29

Zakres zastosowania ................................................................................................................................. 29
Warunki wykonania – montaż przewodów .............................................................................................. 30

13. Poziome samonośne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w systemie PROMADUCT®-500
w układzie dwuściennym

35

13.1.
Zakres zastosowania ................................................................................................................................. 35
13.2.
Warunki wykonania ................................................................................................................................... 35
13.2.1. Montaż przewodów ........................................................................................................................................ 35
14. Poziome samonośne przewody oddymiające w systemie PROMADUCT®-E600S w układzie
czterościennym
14.1.
14.2.
14.2.1.
14.2.2.

Zakres zastosowania .................................................................................................................................
Warunki wykonania ...................................................................................................................................
Montaż przewodów ........................................................................................................................................
System podwieszeń ..................................................................................................................................

15. Poziome samonośne przewody oddymiające w systemie PROMADUCT®-E600S w układzie trójściennym
15.1.
15.2.

Zakres zastosowania
Warunki wykonania – montaż przewodów

16. Niestandardowe zastosowanie – zabezpieczenie szachtów murowanych i żelbetowych
16.1.
16.2.
16.2.1.
16.2.2.

Zakres zastosowania ................................................................................................................................
Warunki wykonania ..................................................................................................................................
Szacht bez izolacji termicznej ......................................................................................................................
Szacht z izolacją termiczną ......................................................................................................................

37
37
37
37
40
41
41
41
46
46
47
47
48

17. Uszczelnienie dylatacji EIS

49

18. Rysunek systemów oraz dokumenty odniesienia

51

Strefy pożarowe ustanawiane są w budynkach w celu
zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
bezpiecznej ewakuacji, ratownictwa i walki z pożarem.
W praktyce, systemy przewodów rozciągają się przez
wiele stref pożarowych. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia i dymu z jednej strefy pożarowej na sąsiadującą wzdłuż tych przewodów, należy zastosować
środki ochrony przeciwpożarowej.
Ważne jest, aby obniżać temperaturę i usuwać dym
generowane podczas pożaru. Zastosowanie metody grawitacyjnej jest często niemożliwe ze względu na projekt budynku. W takich przypadkach stosuje się mechaniczne systemy usuwania dymu
i obniżania temperatury (wentylator wyciągowy z przewodami), gdzie wyrzut produktów spalania jest wymuszany mechanicznie (przez dalsze strefy pożarowe,
w których nie występuje pożar).
Stosowane zwykle przewody stalowe same w sobie
nie spełniają wymogów przeciwpożarowych. Szybko się
nagrzewają i podlegają deformacji, co pozwala na rozprzestrzenianie się ognia i dymu do sąsiadujących stref
przeciwpożarowych.

1.1. Systemy przewodów Promat®
Promat® oferuje dwa różne systemy:
Ognioodporne okładziny z płyt ogniochronnych PROMATECT® przeznaczone do przewodów stalowych
Samonośne systemy przewodów zbudowane z płyt
ogniochronnych PROMATECT®

1.2. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków z zastosowaniem wyników badań reakcji na ogień, zgodnie z PN-EN 13501-1
Zgodnie z PN-EN 13501-1 reakcja na ogień płyt ogniochronnych PROMATECT®, kleju Promat®-K84 i systemów podwieszeń, zastosowanych w systemach przewodów PROMADUCT®, to A1 - wyroby w żaden sposób
nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania dymu i ognia.
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2. Charakterystyka europejskich norm badawczych ognioodpornych
przewodów wentylacyjnych i oddymiających

1. Przeciwpożarowe przewody wentylacyjne i oddymiające

1.3. Przewody wentylacyjne sklasyfikowane
zgodnie z PN-EN 13501-3
Odporność ogniowa przewodów wentylacyjnych badana jest zgodnie z PN-EN 1366-1. Badaniu podlegają dwie próbki: przewód A jest zamknięty wewnątrz
pieca (działanie ognia tylko od zewnątrz), podczas gdy
w przewodzie B znajdują się dwa otwory, co oznacza,
że przewód B jest wystawiony na działanie ognia także
od wewnątrz (ilustracje znajdują się na kolejnej stronie).
Obie próbki można przebadać zarówno w pionie jak
i w poziomie. Podczas badania przewody wystawione są
na działanie podciśnienia (500 ± 15 Pa).
Zgodnie z PN-EN 13501-3 klasyfikacja ogniowa określa
kierunek działania ognia (od środka, od zewnątrz lub
z obu stron), układ montażu (pionowy i/lub poziomy)
i dymoszczelność (S), jeżeli podlega badaniu. Przewód
wentylacyjny może zostać zamontowany tylko w układzie, w którym był przebadany.
Przewód wentylacyjny nie pełni żadnej funkcji w przypadku pożaru - jego jedynym zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się dymu i ognia wzdłuż przewodu. Oznaczenia:
E: szczelność ogniowa
I: izolacyjność ogniowa
ve i/lub ho: możliwość zastosowania w pozycji
pionowej (ve) i/lub poziomej (ho)
i→o, lub i←o, lub i↔o: wskazuje, czy element jest
odporny na działanie ognia od wewnątrz (i→o), od
zewnątrz (i←o), czy też dla obu przypadków (i↔o)
S: dymoszczelność; ‘S’ wskazuje dymoszczelność poniżej 10 m3/godzinę/m2 (wszystkie przewody bez klasyfikacji ‘S’ muszą posiadać dymoszczelność poniżej
15 m3/godzinę/m2)
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Przykład oznaczenia klasyfikacji, gdzie t stanowi czas
klasyfikacji w minutach.
UWAGA: W klasyfikacji wymieniono wyłącznie zbadane
i sklasyfikowane parametry: pozycja montażu (ve: pionowo, ho: poziomo) i kierunek działania ognia (i: od wewnątrz, o: od zewnątrz). Oznaczenie S jest opcjonalne:
jest ono dołączone, jeżeli przebadano dymoszczelność.
Powyższa klasyfikacja zawiera oba układy montażu,
oba kierunki działania ognia i ograniczone przenikanie
dymu.
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Legenda

1.4. Przewody oddymiające sklasyfikowane
zgodnie z PN-EN 13501-4

2

Przewody oddymiające dzielą się na jedno- lub wielostrefowe w zależności od tego, ile stref pożarowych obsługują.
Przewody jednostrefowe, które obsługują tylko jedną strefę badane są zgodnie z normą badawczą PN-EN 1366-9.
Natomiast wielostrefowe przewody oddymiające muszą
być zbadane według normy PN-EN 1366-8, ale przedtem muszą przejść pozytywnie badania według normy
PN-EN 1366-1.
Klasyfikacja ogniowa została opracowana dla obu
rodzajów przewodów, zgodnie z PN-EN 13501-4.
E300 lub E600: jednostrefowe przewody oddymiające
przeznaczone są do stosowania w maksymalnej temperaturze 300°C lub 600°C. Sklasyfikowana musi być
jedynie szczelność ogniowa (E);
S: dymoszczelność; S wskazuje na dymoszczelność
poniżej 5 m3/godzinę/m2 (wszystkie przewody bez
klasyfikacji S muszą mieć dymoszczelność poniżej
10 m3/godzinę/m2);
single: odpowiednie wyłącznie dla pojedynczej strefy pożarowej;
multi: odpowiednie dla wielu stref pożarowych.
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2.1. Ogniochronne przewody wentylacyjne

Przewód typ A
Zakres: sprawdzanie szczelności i stabilności mechanicznej przy działaniu ognia z zewnątrz.

Badania odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych wykonywane są zgodnie z PN-EN 1366-1.
Normy badawcze określają dwa różne przewody:
„przewód A”: Przewód wentylacyjny jest zamknięty
wewnątrz pieca i wystawiony na działanie ognia jedynie z zewnątrz. Wentylator wyciągowy zamontowany
jest po nienagrzewanej stronie przewodu, co umożliwia zapewnienie odpowiedniego podciśnienia przez
cały czas badania. Weryfikowane są następujące kryteria: « E », « i ←o », « S », « ve » i/lub « ho » (zgodnie
z przebadaną konfiguracją).

single
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multi

3
4

t oznacza sklasyfikowany czas w minutach,
* wartość podciśnienia, do której mogą pracować przewody (500 Pa, 1000 Pa lub 1500 Pa).
UWAGA: Przewody oddymiające spełniają wymogi dla
obu stron działania ognia (od wewnątrz i od zewnątrz),
tak więc kierunek działania ognia nie jest określony jak
w przypadku przewodów wentylacyjnych (przewody
oddymiające automatycznie odpowiadają poprzedniej
klasyfikacji i↔o).

piec
przewód wentylacyjny typ A
wentylator
ciśnienie: -300 Pa lub -500 Pa
gałąź przewodu (dotyczy tylko przewodu
poziomego)
stalowe elementy nośne (zarówno wewnątrz
pieca, jak i po stronie nienagrzewanej)
złącza przewodu (przynajmniej po jednym
wewnątrz i na zewnątrz pieca)
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dla wielostrefowych przewodów oddymiających:

E

3
4

Przykład oznaczenia klasyfikacji
dla jednostrefowych przewodów oddymiających:

E300 lub E600
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Przewód typ B
Zakres: sprawdzenie izolacyjności ogniowej.

6
7

piec
przewód wentylacyjny typ B
wentylator
otwory po obu stronach ścian pionowych
przewodu
przepływ powietrza w przewodzie: 3 m/s
stalowe elementy nośne (zarówno wewnątrz pieca,
jak i po stronie zimnej)
złącza przewodu (przynajmniej po jednym
wewnątrz i na zewnątrz pieca)

Badania odporności ogniowej przewodów wentylacyjnych wykonywane są zgodnie z PN-EN 1366-1.
Norma opisuje rodzaj badania:
„przewód B”: W ścianach przewodu znajdują się otwory, tak więc przewód wystawiony jest na działanie
ognia z obu stron. Ciągły przepływ powietrza zapewniony jest przez wentylator wyciągowy zamontowany
po nienagrzewanej stronie przewodu. Sprawdzane są
następujące kryteria: « I », « i →o », « ve » i/lub « ho »
(zgodnie z przebadaną konfiguracją).
5

2. Charakterystyka europejskich norm badawczych ognioodpornych
przewodów wentylacyjnych i oddymiających

2. Charakterystyka europejskich norm badawczych ognioodpornych
przewodów wentylacyjnych i oddymiających

Legenda
1
2

7

3

2

4

5

5
6
7
6

1
8

4
8

2.3. Jednostrefowe przewody oddymiające

piec
przewód wentylacyjny typ C
wentylator
otwory po obu stronach ścian pionowych
przewodu
perforowana płyta stalowa (ustalona geometria
i jakość materiału)
ciśnienie: -500 Pa, -1.000 Pa lub -1.500 Pa
stalowe elementy nośne (zarówno wewnątrz
pieca, jak i po stronie zimnej)
złącza przewodu (przynajmniej po jednym
wewnątrz i na zewnątrz pieca)

Jednostrefowe przewody oddymiające muszą być przebadane zgodnie z PN-EN 1366-9. Układ badania jest
podobny jak dla przewodu C.
Początkowo temperatura jest regulowana zgodnie
z krzywą standardową (ISO 834). Po osiągnięciu temperatury 300°C lub 600°C (zgodnie z wyborem dokonanym przez producenta) wartość jej nie ulega zmianie.
Szczelność ogniowa (E) sprawdzana jest jedynie dla jednostrefowych przewodów oddymiających.

2.4. Parametry określające klasyfikację
ogniową przewodów
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2.2. Wielostrefowe przewody oddymiające

Przewód typ C
Zakres: sprawdzanie szczelności i stabilności mechanicznej przy działaniu ognia z zewnątrz.

Przewody oddymiające badane są zgodnie z PN-EN
1366-8. Ta metoda badawcza jest właściwa wyłącznie
dla przewodów, które przeszły badania (przewód A i B)
dla odpowiedniego czasu według PN-EN 1366-1.
Standard opisuje rodzaj badania:
„przewód C”: W pionowych ścianach przewodu
znajdują się otwory, tak więc przewód wystawiony
jest na działanie ognia z obu stron. Perforowana
płyta stalowa odporna na wysoką temperaturę jest
zainstalowana po nienagrzewanej stronie przewodu
oddymiającego w niewielkiej odległości od miejsca,
w którym przewód przechodzi przez ścianę lub strop
pieca. Podciśnienie wewnątrz przewodu może być
regulowane przez cały czas badania (500 Pa, 1000 Pa
lub 1500 Pa). Sprawdzane są następujące kryteria:
« E », « S », « ve » i/lub « ho » (zgodnie z przebadaną
konfiguracją).

1200

Legenda

Temperatura

1000

ISO 834, krzywa dla ognia celulozowego (badanie
wielostrefowych kanałów wyciągowych dymu)

800

Krzywa dla ognia celulozowego do czasu
osiągnięcia temperatury 600°C (badanie
jednostrefowych kanałów wyciągowych dymu)

600
400

Krzywa dla ognia celulozowego do czasu
osiągnięcia temperatury 300°C (badanie
jednostrefowych kanałów wyciągowych dymu)

200
0

0

30

60

90

120

150

180

Schemat ilustrujący system oddymiający - przewody
umieszczone wyżej są przewodami oddymiającymi,
umieszczone poniżej stanowią przewody doprowadzające powietrze

Parametry występujące w klasyfikacji ogniowej przewodów:
E: szczelność ogniowa;
I: izolacyjność ogniowa;
S: dymoszczelność; opcjonalnie (dymoszczelność do
10 m3/godzinę/m2 dla przewodów wentylacyjnych
i do 5 m3/m2/godzinę dla przewodów oddymiających;
bez parametru S dymoszczelność wynosi odpowiednio 15 m3/m2/godzinę i 10m3/m2/godzinę);
ho i/lub ve: przebadana konfiguracja (pozioma /ho/,
pionowa /ve/);
i→o, i←o, lub i↔o: interpretowany jedynie dla przewodów wentylacyjnych - wskazuje, czy element spełnia
kryteria jedynie dla ognia działającego od wewnątrz
(przewód B: i→o), od zewnątrz (przewód A: i←o), czy
też z obu stron (przewód A i B: i↔o). Przewody wykonane z płyt ogniochronnych PROMATECT®-L500 są
zbadane zgodnie z PN-EN 1366-1 i PN-EN 1366-8, tak
więc są sklasyfikowane jako przewody wentylacyjne
i przewody oddymiające (montowane poziomo i pionowo);
ciśnienie: (przewody wentylacyjne są badane dla podciśnienia 500 Pa);
multi: przewód oddymiający jest odpowiedni do zastosowania w wielu strefach pożarowych; przewód
może przechodzić przez dowolną liczbę stref pożarowych;
single: przewód oddymiający jest odpowiedni jedynie
dla pojedynczej strefy pożarowej; przewód nie może
przechodzić do sąsiadującej strefy pożarowej;
E600: szczelność ogniowa przy maksymalnym obciążeniu ogniowym przy temperaturze 600°C (jednostrefowy przewód oddymiający).

Wykres 1. Krzywe badania ogniowego
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3. Materiały

3.1. Płyta PROMATECT®-L500

3.3. Klej PROMAT®-K84

Opis materiału

Opis materiału

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne,
bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/
EN 29002; ISO 14001.

Zakres stosowania
Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających w systemie PROMADUCT® 500 oraz PROMADUCT® E600S. Służy także do
wykonywania ścian ogniochronnych oraz ogniochronnych kanałów kablowych.
Gęstość objętościowa ρ-500 kg/m3 ± 15%.
Format płyty to 1200 mm x 2500 mm (± 3,0 mm).
Ciężar 15,8 kg/m2 (30 mm) i 25,0 kg/m2 (50 mm).

3.2. Płyta PROMATECT®-H
Opis materiału
Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne,
bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/
EN 29002; ISO 14001.

Zakres stosowania
Do zabezpieczania konstrukcji stalowych, elementów
żelbetowych i stropów drewnianych. Jest elementem
składowym systemu PROMADUCT®-500. Służy także do
zabezpieczenia ścian z blachy trapezowej.
Gęstość objętościowa ρ -870 kg/m3 ± 15%.
Format płyty to 1250 mm x 2500 mm (± 3,0 mm).
Ciężar 8,7 kg/m2 (10 mm) i 17,4 kg/m2 (20 mm).

Szkło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem. Produkt niepalny.

Zakres stosowania
Specjalny środek klejący stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.
Najwłaściwsza temperatura obróbki zawiera się między +10°C a +20°C.
Minimalna temperatura klejenia nie może być niższa
od +5°C, również podczas schnięcia.
Zużycie ok. 1,2 – 1,8 kg/m², w zależności od rodzaju
klejonych powierzchni.

3.4. Masa PROMASTOP®-E (Coating)
Opis materiału
PROMASTOP®-E (Coating) jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej.
PROMASTOP®-E (Coating) reaguje endotermicznie
w przypadku pożaru.

Zakres stosowania
Masa PROMASTOP®-E (Coating) jest używana do zabezpieczania przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach klasy
odporności ogniowej do EI 120. Służy również do zabezpieczenia dylatacji.

3.5. Masa PROMASEAL®-A
Opis materiału
Masa uszczelniająca PROMASEAL®-A jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny
i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu
i ognia do innych stref pożarowych.

Zakres stosowania
Zamknięcie fug i szczelin w budownictwie, w prefabrykatach budowlanych, w połączeniach między ścianą
a stropem, do uszczelnień przepustów instalacyjnych.
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3. Materiały

4. Obróbka płyt PROMATECT® i dobór łączników mechanicznych

Zakres stosowania
PROMAT®-Imprägnierung 2000 służy do impregnacji
płyt ogniochronnych PROMATECT®, do ochrony przed
bezpośrednim działaniem wód opadowych.

PROMAT®-SR-Imprägnierung jest bezrozpuszczalnikowym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.
Kolor – niebieski.

Zakres stosowania
PROMAT®-SR-Imprägnierung służy do impregnacji płyt
ogniochronnych PROMATECT®, dla ochrony przed
działaniem agresywnych mediów.

3.8. System zawiesi Promat®
Opis systemu
System zawiesi Promat® składa się z kompletu elementów niezbędnych do prawidłowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanałów kablowych Promat®.
W skład systemu zawiesi Promat® wchodzą między innymi szyny montażowe Promat®, pręty gwintowane
Promat® czy też zaślepki do szyny montażowej (2 szt.
gratis do każdej szyny montażowej).

Zakres stosowania
Do podwieszania przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT® oraz kanałów kablowych
Promat®.
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Grubość płyty
d1 mm

d1

połączenie narożnikowe

a = rozstaw
d1 ≤ d2

połączenie powierzchniowe

Wymiary, mm
wkręty
a ≤ 200 mm

3.7. Impregnat PROMAT®-SR-Imprägnierung
Opis materiału

a = rozstaw
d1 ≤ d2
d2

Materiał

10
PROMATECT® -L500

PROMAT®-Imprägnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.

PROMATECT®-H

Opis materiału

d1

d2

3.6. Impregnat PROMAT®-Imprägnierung 2000

gwoździe
a ≤ 200 mm

zszywki stalowe
a ≤ 150 mm

wkręty
a ≤ 200 mm

gwoździe
a ≤ 200 mm

zszywki stalowe
a ≤ 150 mm

≥ 30

≥ 28/10,7/1,2

≥ 4,0 x 35

≥ 20

≥ 19/10,7/1,2

20

≥ 4,5 x 50

≥ 50

≥ 50/11,2/1,53

≥ 4,0 x 35

≥ 35

≥ 38/10,7/1,2

30

≥ 5,0 x 70

≥ 70

≥ 63/11,2/1,83

≥ 4,5 x 50

≥ 50

≥ 50/11,2/1,53

50

≥ 6,0 x 90

≥ 80/90

≥ 80/12,2/2,03

≥ 5,0 x 80

≥ 80

≥ 80/12,2/2,03

Tabela 1

Przycinanie

Tarcze pił ręcznych

Płyty PROMATECT® przycina się wszelkimi piłami do
drewna lub płyt wiórowych. Wskazane jest stosowanie
pił wyposażonych w tarcze z hartowanej stali. Należy
sprawdzić ustawienie klina rozszczepiającego i jego
umocowanie. Następnie ustawić ustaloną głębokość
cięcia (zęby tarczy muszą wystawać ok. 15 mm poza materiał). Należy pamiętać, że optymalne ustawienie tych
parametrów gwarantuje długotrwałe użytkowanie piły
tarczowej.

Średnica: 180 mm (w zależności od rodzaju piły)
Obroty: ok. 3000 obr./min
Zęby: 36-56 szt./tarczę

Można używać następujących pił tarczowych oraz urządzeń do cięcia:
ręcznej pilarki z urządzeniem odpylającym na małych
budowach;
przenośnej pilarki z osobnym przenośnym urządzeniem odpylającym na dużych budowach oraz w małych i średnich warsztatach;
formatowej pilarki z urządzeniem odpylającym na stacjonarnym stanowisku, do wykonywania dokładnych
przycięć na wymiar;
całkowicie automatycznych urządzeń tnących.
Zaleca się stosowanie maszyn z urządzeniami odpylającymi.

Stacjonarne pilarki formatowe
Płyty należy równomiernie przesuwać wzdłuż piły.
Wystarczający jest posuw ręczny.

Tarcze pił formatowych
Średnica: 300x400 mm
Obroty: ok. 500-1000 obr./min
Zęby: 36-56 szt./tarczę

Piła wyrzynarka
Pił tych można używać do małych przycięć. Nadają się do
tego tylko dobrze szlifowane brzeszczoty z hartowanego
metalu.

Wiercenie
Stosuje się wiertła HSS.

Łączniki mechaniczne – system
PROMADUCT®-500 i PROMADUCT®-E600S

Wymagane wymiary zszywek, gwoździ i wkrętów,
stosowanych do łączenia płyt zostały przedstawione
w tabeli 1
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5. Izolacja cieplna i akustyczna przewodów, odporność na oddziaływanie wody oraz agresywnych mediów
Izolacja cieplna i/lub akustyczna może być wykonana
tylko na zewnętrznej powierzchni przewodów, z materiałów zapewniających nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja nie może być montowana w sposób pogarszający
funkcjonowanie przewodów (kotwienie mechaniczne na
przestrzał). Rekomenduje się zastosowanie kleju do zamocowania izolacji.
Płyty PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H należy zabezpieczyć przed działaniem wód opadowych oraz wysoką wilgotnością przy pomocy impregnatu PROMAT®Imprägnierung 2000. Właściwie zaimpregnowane płyty
mogą być stosowane na zewnątrz (jeśli są osłonięte
przed opadami - np. pod przykryciem dachowym) lub
zabezpieczone powłoką bądź okładziną skutecznie
chroniącą je przed działaniem czynników atmosferycznych, np. obróbka z blachy lub tynk. Impregnacja nie
zmienia kwalifikacji płyty PROMATECT® jako niepalnej.
Produktu PROMAT®-Imprägnierung 2000 nie należy rozcieńczać. Podłoże powinno być nasiąkliwe,
czyste, wolne od pyłu i suche. Impregnat nakłada
się go do nasycenia płyty, ze wszystkich stron, przez
opryskiwanie lub malowanie – również na krawędzie
i otwory. Aby uzyskać pełną impregnację, środek nakłada się w dwóch etapach - warstwę mokrą na mokrą.
Po zakończeniu pracy narzędzia należy starannie umyć.
Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć.
Zużycie:
PROMATECT®-H ok. 250 g/m2
PROMATECT®-L500 ok. 550 g/m2

6. Wykończenie przewodów

Obróbka wstępna
W zależności od wymagań można stosować różne systemy malowania, np.: farbami dyspersyjnymi, lakierami
z żywic syntetycznych, lakierami poliuretanowymi. Płyty można też pokryć płynnym tworzywem sztucznym,
np. z żywicy epoksydowej lub pochodnej PVC.

Szpachlowanie
Do szpachlowania powierzchniowego stosuje się
masę szpachlową Promat® lub gotową szpachlówkę
PROMAT®-RM. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach katalogowych oraz w Aprobatach Technicznych (także Krajowych Ocenach Technicznych).

Malowanie
Do malowania płyt można używać farb dyspersyjnych
ogólniedostępnych w sprzedaży. Jako warstwę podkładową należy stosować farby rozcieńczone (maks. 10%
wody), a jako warstwę nawierzchniową – farby nierozcieńczone.

Tapetowanie
Po odpowiednim przygotowaniu płyty można tapetować wszystkimi rodzajami tapet, np.: papierową,
winylową, tapetą z PVC, sztuczną skórą, itp. Do powierzchni dekoracyjnych niepalnych należy użyć farb
silikatowych i tkanin z włókna szklanego. Przed położeniem tapety płytę należy zagruntować rozcieńczonym klejem do tapet. Klej powinien być dobrany
do rodzaju tapety.

Do zabezpieczenia płyt PROMATECT®-L500 i PROMATECT®-H przed działaniem agresywnych mediów należy stosować impregnat PROMAT®-SR-Imprägnierung.
Środek do stosowania wewnątrz budynku. Impregnatu
PROMAT®-SR-Imprägnierung nie należy rozcieńczać.
Podłoże musi być nasiąkliwe, czyste, wolne od pyłu i suche. Impregnat nakłada się do nasycenia, ze wszystkich
stron, przez opryskiwanie lub malowanie – również na
krawędzie i otwory. Aby uzyskać pełną impregnację, środek nakłada się w dwóch etapach - warstwę mokrą na
mokrą. Po zakończeniu pracy narzędzia należy starannie
umyć. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć.
Zużycie:
PROMATECT®-H ok. 350 g/m2
PROMATECT®-L500 ok. 600 g/m2
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wełna
mineralna
≥ 40 kg/m3

≥ 70

3

1
2
3

≥ 100 ≤ 100

płyta PROMATECT®-L500
stalowa zszywka/gwóźdź/wkręt
pasmo płyty PROMATECT®-L500

≥ 20

Legenda

≤ 100 ≥ 100

1

1

2
2

płyta PROMATECT®-L500
płyty PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L500,
d ≥ 20 mm

d

≥d

3

Legenda

≥d

a)

7. Przejścia przez przegrody

≥ 200

7. Przejścia przez przegrody

7.1. System PROMADUCT®-500

1

≤ 15
≥ 60

≤ 15
≥ 60

Rys. 1. Przejście przez ścianę masywną samonośnego
przewodu PROMADUCT®-500
c)

Legenda
1

2

≤ 500

1

≥ 200

≥ 200

Rys. 3. Przejście przez lekką ściankę działową samonośnego przewodu PROMADUCT®-500

masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating)

d ≤ 70

1

wełna
mineralna
≥ 40 kg/m3

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie, zamiast
pasm płyt PROMATECT®-L500, masy ogniochronnej
PROMASTOP®-E (Coating) jako warstwy suchej grubości 1 mm na powierzchni wełny mineralnej, na całym obwodzie przewodu, z obu stron przegrody.
Zabezpieczenie przejścia przewodów wykonanych
w systemie PROMADUCT®-500 przez ścianę działową typu lekkiego z płyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym polega na zamocowaniu na powierzchni ściany pasm z płyty PROMATECT®-H
o przekroju co najmniej 200 x 20 mm, umieszczonych
na obwodzie przewodu, po obu stronach ściany.

≥ 20

≥ 200

3

2

≤ 500

≥ 200

wełna
mineralna
≥ 40 kg/m3

2

≥ 20

b)

Przejścia przez przegrody budowlane (ściany lub stropy) przewodów wykonanych w systemie PROMADUCT®-500 są dodatkowo zabezpieczane za pomocą
pasm z płyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niż 70 x d, gdzie d jest grubością ścianki przewodu. Pasma z płyt umieszczone są na obwodzie przewodu, po obu stronach przegrody. Przestrzeń między ścianami przewodu a krawędzią otworu w ścianie/stropie
jest szczelnie wypełniana wełną mineralną o gęstości nie
mniejszej niż 40 kg/m3.

≥ 200

2

Rys. 2. Przejście przez ścianę masywną samonośnego
przewodu PROMADUCT®-500
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7. Przejścia przez przegrody

7. Przejścia przez przegrody

Legenda

a)

1

5

2

2

≥d

3
4

≥ 60

7

6

1

4

5
6

50

7

Legenda

płyta PROMATECT®-L500
pasmo uszczelniające
zszywki stalowe, wkręty lub gwoździe
masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating)
kotwa mocująca
stalowy przewód wentylacyjny
wełna mineralna

1
2
3

A

4

Przy połączeniu przewodów PROMADUCT®-500 z przewodami z blachy stalowej – co często następuje po przekroczeniu obszaru dróg ewakuacyjnych – mogą być zastosowane kołnierze typowe dla przewodów stalowych
(rys. 5). Do uszczelnienia połączenia można użyć wełny
mineralnej (3), a szczelinę dodatkowo zamknąć trwale
elastycznym silikonem (szczegół A – rys. 5).

≥
7

50

20

4

≥ 6C

5

3

2

1

szczegół A
1

4
3

d

b)

≥

Zabezpieczenie zakończenia obudowy ogniochronnej
stalowych przewodów przez ścianę masywną w sytuacji,
gdy obudowa przewodu stalowego niezbędna jest tylko
po jednej stronie przegrody.
Metodą zabezpieczenia jest użycie pasm płyt PROMATECT® o szerokości co najmniej 60 mm mocowanych
za pomocą zszywek, wkrętów lub gwoździ po stronie
przewodu obudowanego. Pasma można mocować na
dwa sposoby: pojedyncze pasmo grubości równej grubości ścianek obudowy mocowane po obwodzie obudowy do przegrody lub z cieńszych pasm o grubości
nie mniejszej niż 20 mm tworzy się kątownik. Z drugiej
strony, gdzie z przegrody wychodzi sam przewód stalowy, przestrzeń między przewodem stalowym a ścianą
wypełnia się wełną mineralną, którą maluje się masą ogniochronną PROMASTOP®-Coating, wychodząc także
na powierzchnię ściany na szerokość ok. 10 mm. Grubość suchej warstwy masy powinna wynosić co najmniej
1 mm.

płyta PROMATECT®-L500
stalowy przewód wentylacyjny
wełna mineralna
elastyczne uszczelnienie

2

Rys. 5. Połączenie z przewodem z blachy stalowej

Rys. 4. Sposoby zabezpieczenia przejścia przez ścianę
masywną stalowego przewodu (zabezpieczenie z jednej
strony przegrody)
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7. Przejścia przez przegrody

7. Przejścia przez przegrody

Legenda
2

≥d

3

1

≥ 60

2
3
4

Legenda

płyta PROMATECT®-L500
stalowa zszywka/gwóźdź/wkręt
pasmo płyty PROMATECT®-L500
masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating)

1
≥ 70
2
3

1

b)
≥d

3

≥ 60

2

wełna
mineralna
≥ 40 kg/m3

1

c)

Połączenie przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500 z klapami przeciwpożarowymi.
W trudnych warunkach montażu lub przy późniejszym
wbudowywaniu, stosuje się klapy przeciwpożarowe posiadające odpowiednią Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną, które mogą być instalowane
poza ścianą masywną. Konstrukcję klapy obudowuje
się płytami PROMATECT®, które można połączyć z prowadzącym dalej przewodem wentylacyjnym PROMADUCT®-500. Przede wszystkim należy jednak przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów klap przeciwpożarowych.

1
20 20

zaprawa
cementowa

Zabezpieczenie przejść przewodów przez stropy wykonuje się najczęściej za pomocą pasm z płyt
PROMATECT®-L500 oraz wełny mineralnej o gęstości
nie mniejszej niż 40 kg/m3. Alternatywnym rozwiązaniem przejścia przewodów pionowych przez stropy
jest wypełnienie przestrzeni między ścianami przewodu a krawędzią otworu w stropie zaprawą cementową
oraz zabezpieczenie przejścia od góry pasmami płyt
PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niż
60 x d, zamontowanymi względem siebie pod kątem
prostym (w kształcie litery L).

2

≥ 70

a)

Rys. 7. Sposoby zabezpieczenia przejścia przez ścianę

3

stalowe zszywki ≥ 30/10,7/1,2 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 30 mm
stalowe zszywki ≥ 50/11,2/1,53 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 50 mm
wełna mineralna o gęstości ≥ 40 kg/m3

7.2. System PROMADUCT®-E600S
Przejścia przez przegrody przewodów wykonanych
w systemie PROMADUCT®-E600S są dodatkowo zabezpieczane za pomocą pasm z płyt PROMATECT®-L500
o przekroju nie mniejszym niż 70 x d, gdzie d jest grubością ściany przewodu. Pasma płyt umieszczone są
na obwodzie przewodu, po obu stronach przegrody
tworząc literę „L”. Przestrzeń między ścianami przewodu
a krawędzią otworu w ścianie/stropie musi być szczelnie
wypełniona wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż
40 kg/m3.

4

wełna
mineralna
≥ 40 kg/m3

1

Rys. 6. Sposoby zabezpieczenia przejścia przez strop
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8. Oznakowanie przewodów

Informacja o zmontowanym przewodzie oddymiającym
systemu PROMADUCT® powinna być umieszczona na
przewodzie (w przypadku przewodów z izolacją – na
płaszczu zewnętrznym izolacji) lub wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co
najmniej:
nazwę przewodu zgodną z Aprobatą Techniczną lub
Krajową Oceną Techniczną,
nazwę producenta przewodu,
klasę odporności ogniowej,
nazwę firmy, która zamontowała przewód,
datę zamontowania przewodu.

9. Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym

9.1. Zakres zastosowania
Wykonanie ognioodpornych przewodów wentylacji
ogólnej (bytowej) służących do wentylowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności, przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, oraz
wielostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej
służących do odprowadzania dymu i gorących gazów
pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w różnych strefach pożarowych przy zachowaniu kryteriów
szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub
dymoszczelności, określonych w warunkach oddziaływania standardowej krzywej nagrzewania.
Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-500 są wykonywane czterostronne poziome:
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm,
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, o szerokości od 1251 mm do 2300 mm, wysokości
nie większej niż 1000 mm i przekroju nie większym niż
1,955 m2.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500 wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
Ściany betonowe lub murowane z cegły pełnej albo
bloczków betonu komórkowego, o grubości nie
mniejszej niż 80 mm.
Ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubości całkowitej nie mniejszej niż
100 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 60.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500 wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
Ściany betonowe, murowane z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej
niż 120 mm.
Ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż
125 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 120.
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9.2. Warunki wykonania
9.2.1. Montaż przewodów
Samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz
wielostrefowe przewody oddymiające systemu PROMADUCT®-500 mają budowę skrzynkową. Ściany przewodów wykonywane są z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm lub 50 mm. Płyty łączone są w narożach
za pomocą stalowych zszywek w rozstawie nie większym
niż 150 mm lub stalowych wkrętów/gwoździ w rozstawie nie większym niż 200 mm. Poprzeczne połączenia
płyt są pokrywane od strony zewnętrznej pasmami wykonanymi z płyt PROMATECT®-H o grubości 10 mm lub
20 mm i szerokości nie mniejszej niż 100 mm. Pasma
płyt o grubości 10 mm są stosowane w przypadku przewodów o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm,
wykonanych w układzie czterościennym. Pasma płyt
o grubości 20 mm są stosowane w przypadku przewodów o szerokości od 1251 mm do 2300 mm, wysokości
nie większej niż 1000 mm i przekroju wewnętrznym nie
większym niż 1,955 m2.
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9. Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym
Legenda
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pasmo płyty PROMATECT®-H
szyna montażowa Promat® SM-2.4x41-2000
pręt gwintowany Promat®
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9. Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym
Legenda
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Opcjonalnie poprzeczne złącza przewodów systemu
PROMADUCT®-500 mogą być zabezpieczane pasmami
z płyt PROMATECT®-L500 o szerokości nie mniejszej niż
100 mm i grubości takiej samej, jak ścianka samonośnego przewodu (30 mm lub 50 mm).

3

Rys. 8. Samonośny przewód wentylacyjny i oddymiający
PROMADUCT®-500 o przekroju wewnętrznym do
1,25 m2

Wszystkie połączenia płyt (podłużne i poprzeczne) są
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.

6

9.2.2. System podwieszeń

3

Rys. 11. Sposób podparcia samonośnego przewodu
PROMADUCT®-500
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Rys. 9. Samonośny przewód PROMADUCT®-500 o szerokości 1251 ÷ 2000 mm i przekroju wewnętrznym nie
większym niż 1,955 m2
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W przewodach PROMADUCT®-500 o szerokości od
1251 mm do 2300 mm stosowane są dodatkowe
usztywnienia (wzmocnienia) z płyt PROMATECT®-L500
o wysokości równej wysokości przewodu i przekroju
nie mniejszym niż 300 x d mm, gdzie d jest grubością ścianki przewodu (30 mm lub 50 mm). Odległość
między usztywnieniami wynosi nie więcej niż 300 mm.
Sposób wzmocnienia przewodów o szerokości powyżej
1250 mm pokazano na rys. 9 ÷ 10.
Legenda
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Legenda
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Przewody poziome PROMADUCT®-500 są podwieszane do stropów za pomocą systemu zawiesi Promat®
składającego się z szyny montazowej Promat®, prętów
gwintowanych Promat® o średnicy co najmniej M8 wraz
z nakrętkami oraz stalowych kotew rozprężnych. Sposób
podwieszania przewodów do stropów pokazano na rys.
11 ÷ 12.

1
2

płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H

d

2

płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H
szyna montażowa Promat® SM-2.4x41-2000
pręt gwintowany Promat®
stalowe zszywki/gwoździe/wkręty
klej PROMAT®-K84

≥100

Rys. 12. Samonośny przewód PROMADUCT®-500 o szerokości nie większej niż 1250 mm i przekroju wewnętrznym nie większym niż 1,25 m2 – przekrój podłużny

płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H
stalowe zszywki/gwoździe/wkręty
klej PROMAT®-K84

≥ 300

Rys. 10. Samonośny przewód PROMADUCT®-500 o szerokości 1251 ÷ 2000 mm i przekroju wewnętrznym nie
większym niż 1,955 m2 – przekrój podłużny
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10. Pionowe samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym
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10.2. Warunki wykonania

płyta PROMATECT®-L500
podkładka z płyty PROMATECT®-L500
masa ogniochronna PROMASEAL®-A (Mastic)

10.2.1. Montaż przewodów

≥ 100

Rys. 13. Samonośny przewód PROMADUCT®-500 o szerokości większej niż 2000 m i przekroju wewnętrznym
nie większym niż 1,955 m2 – przekrój poprzeczny
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Legenda
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W przypadku poziomych przewodów samonośnych
o szerokości od 2001 mm do 2300 mm i przekroju
poprzecznym nie większym niż 1,955 m2 do podwieszania stosowany jest dodatkowy pręt gwintowany
Promat® przechodzący przez środek przewodu, w połowie odległości pomiędzy usztywnieniami. Miejsca przejścia prętów przez płyty PROMATECT®-L500 są uszczelniane masą ogniochronną PROMASEAL®-A oraz wzmacniane za pomocą klocków z płyt PROMATECT®-L500
o wymiarach 100 x 100 x d mm, gdzie d jest grubością
boku przewodu (30 mm lub 50 mm). Sposób podwieszenia przewodów z wykorzystaniem prętów przechodzących przez ich środek pokazano na rys. 13 ÷ 14.
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Rys. 14. Samonośny przewód PROMADUCT®-500 o szerokości większej niż 2000 m i przekroju wewnętrznym
nie większym niż 1,955 m2 – przekrój podłużny

płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H
pręt gwintowany Promat®
stalowe zszywki/gwoździe/wkręty
klej PROMAT®-K84

Dobór wielkości poszczególnych elementów systemu
zawiesi Promat® dokonywany jest w taki sposób, aby
naprężenia rozciągające w pionowych elementach podwieszeń (prętach gwintowanych Promat®, kotwach) nie
przekraczały:
9 N/mm2 – w przypadku przewodów wykonanych
z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm,
6 N/mm2 – w przypadku przewodów wykonanych
z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm.
Maksymalna odległość między podwieszeniami wynosi
1200 mm. Elementy podwieszeń nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

10.1. Zakres zastosowania
Wykonanie ognioodpornych przewodów wentylacji
ogólnej (bytowej) służących do wentylowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności, przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, oraz
wielostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej
służących do odprowadzania dymu i gorących gazów
pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w różnych strefach pożarowych przy zachowaniu kryteriów
szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub
dymoszczelności, określonych w warunkach oddziaływania standardowej krzywej nagrzewania.
Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-500 są wykonywane czterostronne pionowe:
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm,
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, o szerokości od 1251 mm do 2300 mm, wysokości
nie większej niż 1000 mm i przekroju nie większym niż
1,955 m2.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500
wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
stropy betonowe o grubości nie mniejszej niż
100 mm.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500
wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
stropy betonowe o grubości nie mniejszej niż
150 mm.
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Samonośne pionowe przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz wielostrefowe przewody oddymiające
systemu PROMADUCT®-500 mają budowę skrzynkową. Ścianki przewodów wykonywane są z płyt
PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm lub 50 mm. Płyty
łączone są w narożach za pomocą stalowych zszywek
w rozstawie nie większym niż 150 mm lub stalowych
wkrętów/gwoździ w rozstawie nie większym niż 200
mm. Poprzeczne połączenia płyt są pokrywane od
strony zewnętrznej pasmami wykonanymi z płyty
PROMATECT®-H o grubości 10 mm lub 20 mm i szerokości nie mniejszej niż 100 mm. Pasma płyt o grubości
10 mm są stosowane w przypadku przewodów o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm, wykonanych
w układzie czterościennym. Pasma płyt o grubości
20 mm są stosowane w przypadku przewodów o szerokości od 1251 mm do 2300 mm, wysokości nie większej
niż 1000 mm i przekroju wewnętrznym nie większym
niż1,955 m2.
Opcjonalnie poprzeczne złącza przewodów systemu
PROMADUCT®-500 mogą być zabezpieczane pasmami
z płyt PROMATECT®-L500 o szerokości nie mniejszej niż
100 mm i grubości takiej samej, jak ścianka samonośnego przewodu (30 mm lub 50 mm).
Wszystkie połączenia płyt (podłużne i poprzeczne) są
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.
W przewodach PROMADUCT®-500 o szerokości od
1251 mm do 2300 mm stosowane są dodatkowe
usztywnienia (wzmocnienia) z płyt PROMATECT®-L500
o rozpiętości równej rozpiętości przewodu i przekroju
nie mniejszym niż 300 x d mm, gdzie d jest grubością
boku przewodu (30 mm lub 50 mm). Odległość między
usztywnieniami wynosi nie więcej niż 300 mm.

10.2.2. System podwieszeń
W przypadku przewodów pionowych, gdy odległość
między stropami przekracza 6 m, są stosowane dodatkowe konstrukcje wsporcze/mocujące w postaci stalowych kształtowników (profili), prętów gwintowanych
i kotew stalowych.
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11. Poziome obudowy przewodów stalowych wentylacyjnych w systemie PROMADUCT®-500 w układzie czterościennym
Legenda
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11.1. Zakres zastosowania

6

Wykonanie ognioodpornych przewodów wentylacji
ogólnej (bytowej) służących do wentylowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności, przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują,
określonych w warunkach oddziaływania standardowej
krzywej nagrzewania.
Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-500 są wykonywane czterostronne poziome:
przewody
o
przekroju
nie
większym
niż
1250 x 1000 mm stanowiące obudowę ogniochronną
stalowych przewodów wentylacyjnych o przekroju nie
większym niż 1200x950 mm.
Obudowy ogniochronne przewodów stalowych wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
ściany betonowe lub murowane z cegły pełnej albo
bloczków betonu komórkowego, o grubości nie
mniejszej niż 80 mm,
ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubości całkowitej nie mniejszej niż
100 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 60.
Obudowy ogniochronne przewodów stalowych wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
ściany betonowe, murowane z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej
niż 120 mm,
ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż
125 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 120.
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150x100 mm o gr. ≥ 100 mm
szyna montażowa Promat® SM-2.4x41-2000
pręt gwintowany Promat®
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty
klej PROMAT®-K84
stalowy przewód wentylacyjny

11.2. Warunki wykonania
Rys. 15. Obudowa ogniochronna stalowych przewodów
wentylacyjnych

11.2.1. Montaż przewodów
Obudowy ogniochronne stalowych przewodów wentylacyjnych mają budowę skrzynkową. Ścianki przewodów
wykonywane są z płyt PROMATECT®-L500 o grubości
30 mm lub 50 mm. Płyty łączone są w narożach za pomocą stalowych zszywek w rozstawie nie większym niż
150 mm lub stalowych wkrętów/gwoździ w rozstawie
nie większym niż 200 mm. Poprzeczne połączenia płyt są
pokrywane od strony zewnętrznej pasmami o grubości
10 mm i szerokości nie mniejszej niż 100 mm.
Opcjonalnie poprzeczne złącza przewodów systemu
PROMADUCT®-500 mogą być zabezpieczane pasmami
z płyt PROMATECT®-L500 o szerokości nie mniejszej niż
100 mm i grubości takiej samej, jak ścianka samonośnego przewodu (30 mm lub 50 mm).
Wszystkie połączenia płyt (podłużne i poprzeczne) są
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.
W przypadku stosowania przewodów PROMADUCT®-500 do zabezpieczania ogniochronnego poziomych przewodów wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej, sposób wykonania obudowy odpowiada
dokładnie konstrukcji przewodu samonośnego. Ścianki
obudowy ogniochronnej są umieszczone w odległości
25 mm od zewnętrznej powierzchni stalowego przewodu wentylacyjnego. Przewód z blachy stalowej układa
się w przewodzie PROMADUCT®-500 na dystansach
o przekroju co najmniej 100 x 25 mm, wykonanych
z płyt PROMATECT®-L500. Maksymalna odległość między dystansami, mierzona wzdłuż osi przewodu, wynosi
1200 mm.
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11.2.2. System podwieszeń
Rys. 16. Sposób podparcia obudowy ogniochronnej
stalowych przewodów

Legenda
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Rys. 17. Obudowa ogniochronna stalowych przewodów
- przekrój podłużny
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Obudowy ogniochronne stalowych przewodów są
podwieszane do stropów za pomocą systemu zawiesi
Promat® składającego się z szyny montazowej Promat®,
prętów gwintowanych Promat® o średnicy co najmniej
M8 wraz z nakrętkami oraz stalowych kotew rozprężnych. Sposób podwieszania przewodów do stropów
pokazano na rys. 16 ÷ 17.
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płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H
pasmo dystansowe PROMATECT®-L500,
150x100 mm o gr. ≥ 100 mm

Maksymalna odległość między podwieszeniami wynosi
1200 mm. Elementy podwieszeń nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.
Dobór wielkości poszczególnych elementów systemu
zawiesi Promat® dokonywany jest w taki sposób, aby
naprężenia rozciągające w pionowych elementach podwieszeń (prętach gwintowanych Promat®, kotwach) nie
przekraczały:
9 N/mm2 – w przypadku przewodów wykonanych
z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm,
6 N/mm2 – w przypadku przewodów wykonanych
z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm.

12. Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 w układzie trójściennym

12.1. Zakres zastosowania
Wykonanie ognioodpornych przewodów wentylacji
ogólnej (bytowej) służących do wentylowania pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności, przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, oraz
wielostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej
służących do odprowadzania dymu i gorących gazów
pożarowych ze stref dymowych znajdujących się w różnych strefach pożarowych przy zachowaniu kryteriów
szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub
dymoszczelności, określonych w warunkach oddziaływania standardowej krzywej nagrzewania.
Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-500 są wykonywane trójstronne poziome:
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm,
przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, o szerokości od 1251 mm do 2300 mm, wysokości
nie większej niż 1000 mm i przekroju nie większym niż
1,955 m2, wyposażone w wewnętrzne pasma wzmacniające.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500 wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
ściany betonowe lub murowane z cegły pełnej albo
bloczków betonu komórkowego, o grubości nie
mniejszej niż 80 mm,
ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubości całkowitej nie mniejszej niż
100 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 60.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500 wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
ściany betonowe, murowane z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej
niż 120 mm,
ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż
125 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 120.
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12. Poziome samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®-500 w układzie trójściennym
Legenda

12.2. Warunki wykonania – montaż
przewodów
Samonośne przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne
oraz wielostrefowe przewody oddymiające systemu
PROMADUCT®-500 mają budowę skrzynkową. Ścianki przewodu (dwa boki i spód) są wykonywane z płyt
PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm lub 50 mm. Płyty łączone są w narożach za pomocą stalowych zszywek
w rozstawie nie większym niż 150 mm lub stalowych
wkrętów/gwoździ w rozstawie nie większym niż 200 mm.
Funkcję górnej ścianki przewodu pełni strop masywny
(pozioma przegroda budowlana o klasie odporności
ogniowej nie niższej niż REI120).
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płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H
klej PROMAT®-K84
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty
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Rys. 18. Sposób połączenia płyt w narożu przewodu

Połączenia ścianek pionowych i poziomych mogą być
względem siebie przesunięte lub mogą być w jednej płaszczyźnie. Miejsca tych połączeń są pokrywane
od strony zewnętrznej pasmami płyt PROMATECT®-H
o grubości 10 mm dla klasy EIS60 i pasmami z płyt
PROMATECT®-H o grubości 20 mm dla klasy EIS120
i szerokości nie mniejszej niż 100 mm. Powyższe pasma są mocowane do powierzchni przewodu za pomocą stalowych zszywek o rozstawie nie większym
niż 200 mm i dodatkowo są uszczelniane klejem
PROMAT®-K84. Opcjonalnie poprzeczne złącza są
zabezpieczane pasmami z płyt PROMATECT®-L500
o grubości 30 mm dla klasy EIS60 i pasmami
z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm dla klasy
EIS120 i szerokości nie mniejszej niż 100 mm (do mocowania pasm stosowane są wówczas zszywki lub wkręty/
gwoździe).

Legenda

≥ 70

wełna mineralna
gęst. ≥ 40 kg/m3

≥ 50

≤ 10
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Pionowe ścianki przewodów są łączone ze stropem za
pomocą kątowników montażowych Promat® o wymiarach 60x40x1 mm i długości 1 m, mocowanych do stropu
stalowymi kotwami minimum M6 w rozstawie nie większym niż 400 mm. Powyższe kątowniki są osłaniane od
wnętrza przewodów pasmami z płyt PROMATECT®-L500
o przekroju nie mniejszym niż 70 x 50 mm. Pionowe płyty
są przytwierdzane do kątowników za pomocą stalowych
wkrętów o wymiarach nie mniejszych niż ø 3,9 x 70 mm
w rozstawie nie większym niż 250 mm lub wstrzeliwanych
gwoździ o długości nie mniejszej niż 70 mm w rozstawie
nie większym niż 150 mm. Między górną krawędzią płyt
a powierzchnią stropu umieszczana jest warstwa wełny
mineralnej o grubości maks. 10 mm i gęstości nie mniejszej niż 40 kg/m3. Połączenie płyt ze stropem jest dodatkowo uszczelniane klejem PROMAT®-K84.
Jeżeli powierzchnia stropu jest nierówna, dopuszcza się umieszczenie wełny mineralnej (gęstość min.
40 kg/m3) również między stalowymi kątownikami a stropem (w celu wyrównania podłoża). Sposób mocowania
do stropu pionowych ścianek klasyfikowanych przewodów został przedstawiony na rys. 19-21.
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płyta PROMATECT®-L500
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
klej PROMAT®-K84
stalowa kotwa minimum M6
stalowe gwoździe o długości nie mniejszej niż
70 mm w rozstawie nie większym niż 150 mm,
stalowe wkręty o wym. nie mniejszych niż
ø 3,9 x 70 mm w rozstawie nie większym niż
250 mm
pasmo z płyty PROMATECT®-L500

Rys. 19. Sposób mocowania do stropu ścianek bocznych samonośnego przewodu PROMADUCT®-500
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Rys. 20. Trzyścienny przewód PROMADUCT®-500
o przekroju wewnętrznym do 1,25 m2
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płyta PROMATECT®-H
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
stalowa kotwa gwoździowa (wbijana) ≥ M6,
w rozstawie nie większym niż 400 mm
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty
pasmo z płyty PROMATECT®-L500

Rys. 22. Sposób połączenia usztywnienia ze stropem
i dolną ścianą przewodu o szerokości większej niż
1250 mm i przekroju wewnętrznym do 1,96 m2
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Rys. 21. Przekrój podłużny przewodu o szerokości nie
większej niż 1250 mm i przekroju wewnętrznym do1,25 m2

płyta PROMATECT®-L500
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
stalowa kotwa gwoździowa (wbijana) ≥ M6,
w rozstawie nie większym niż 400 mm
stalowe gwoździe o długości nie mniejszej niż
70 mm w rozstawie nie większym niż 150 mm,
stalowe wkręty o wym. nie mniejszych niż
ø 3,9 x 70 mm w rozstawie nie większym niż
250 mm
pasmo z płyty PROMATECT®-L500
stalowy wkręt z podkładką

W przypadku przewodów o szerokości od 1251 mm
do 2300 mm są stosowane są dodatkowe usztywnienia w postaci pasm z płyt PROMATECT®-L500 o wysokości równej wysokości przewodu i przekroju nie
mniejszym niż 400 x d mm, gdzie d to grubość płyty
PROMATECT®-L500, z której wykonany jest przewód.
Powyższe pasma wzmacniające są montowane w połowie szerokości przewodu w odległości od siebie nie
większej niż 200 mm (odległość mierzona wzdłuż osi
przewodu). Pasma są przytwierdzane do stropu za pomocą stalowych kątowników o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 40 x 1 mm, osłoniętych pasmami z płyt
PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niż
70 x 50 mm (analogicznie jak pionowe ścianki przewodu, ale bez warstwy wełny mineralnej między krawędzią
pasma a stropem). Spód przewodu jest mocowany do
pasm wzmacniających za pomocą stalowych wkrętów
o wymiarach nie mniejszych niż ø 3,0 x 80 mm z podkładkami dla klasy EIS60 oraz o wymiarach nie mniejszych
niż ø 5,0 x 100 mm z podkładkami dla klasy EIS120.
Minimalna liczba wkrętów dla każdego pasma to 2 sztuki. Sposób mocowania wewnętrznych pasm wzmacniających został przedstawiony na rys. 22-25.
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pasmo z płyty PROMATECT®-L500

Rys. 23. Trójścienny przewód PROMADUCT®-500 o szerokości większej niż 1250 mm i o przekroju wewnętrznym do 1,96 m2
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kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
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Rys. 24. Przekrój poprzeczny przewodu o szerokości
większej niż 1250 mm i o przekroju wewnętrznym do
1,96 m2
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Rys. 25. Przekrój podłużny przewodu o szerokości większej niż 1250 mm i o przekroju wewnętrznym do 1,96 m2

13.1. Zakres zastosowania
Wykonanie ognioodpornych przewodów wentylacji
ogólnej (bytowej) służących do wentylowania pomieszczeń i klimatyzacji przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej i/lub dymoszczelności
określonych w warunkach oddziaływania standardowej
krzywej nagrzewania, przy przechodzeniu przez strefy
pożarowe, których nie obsługują.
Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-500 są wykonywane dwustronne poziome:
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, o przekroju
nie większym niż 1250 x 1000 mm.
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13. Poziome samonośne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
w systemie PROMADUCT®-500 w układzie dwuściennym
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płyta PROMATECT®-L500
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
klej PROMAT®-K84
stalowa kotwa gwoździowa (wbijana) ≥ M6,
w rozstawie nie większym niż 400 mm
pasmo z płyty PROMATECT®-L500
stalowy wkręt z podkładką

Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500 wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
ściany betonowe lub murowane z cegły pełnej albo
bloczków betonu komórkowego, o grubości nie
mniejszej niż 80 mm,
ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, o grubości całkowitej nie mniejszej niż
100 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 60.
Samonośne przewody systemu PROMADUCT®-500 wykonane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm
mogą być stosowane przy przejściu przez następujące
przegrody konstrukcyjne:
ściany betonowe, murowane z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej
niż 120 mm,
ściany lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż
125 mm i klasie odporności ogniowej nie niższej niż
EI 120.

13.2. Warunki wykonania
13.2.1. Montaż przewodów
Samonośne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
systemu PROMADUCT®-500 mają budowę skrzynkową. Ścianki przewodu (jeden bok i spód) są wykonywane z płyt PROMATECT®-L500 o grubości 30 mm lub
50 mm. Płyty łączone są w narożach za pomocą stalowych zszywek w rozstawie nie większym niż 150 mm lub
stalowych wkrętów/gwoździ w rozstawie nie większym
niż 200 mm. Poprzeczne połączenia płyt są pokrywane
od strony zewnętrznej pasmami płyty PROMATECT®-H
o grubości 20 mm i szerokości nie mniejszej niż
100 mm. Opcjonalnie poprzeczne złącza przewodów
systemu PROMADUCT®-500 mogą być zabezpieczane
pasmami z płyt PROMATECT®-L500 o szerokości nie
mniejszej niż 100 mm i grubości takiej samej, jak ścianka samonośnego przewodu (30 mm lub 50 mm).
Wszystkie połączenia płyt (podłużne i poprzeczne) są
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.
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14. Poziome samonośne przewody oddymiające w systemie
PROMADUCT®-E600S w układzie czterościennym

Legenda
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14.2. Warunki wykonania

płyta PROMATECT®-L500
pasmo płyty PROMATECT®-H
klej PROMAT®-K84
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty

14.2.1. Montaż przewodów
Jednostrefowe przewody oddymiające systemu
PROMADUCT®-E600S mają budowę skrzynkową o przekroju prostokątnym. Przewody systemu PROMADUCT®-E600S wykonywane są z płyt silikatowo-cementowych
PROMATECT®-L500 gr. 20 mm, łączonych w narożnikach przewodów za pomocą stalowych zszywek o wymiarach co najmniej 50/11,2/1,53 mm, w rozstawie nie
większym niż 150 mm lub za pomocą stalowych wkrętów lub gwoździ o długości co najmniej 50 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm. Miejsca łączenia płyt są
dodatkowo uszczelniane klejem PROMAT®-K84.

2

3

Rys. 26. Sposób połączenia płyt w narożu przewodu

W przypadku przewodów wentylacyjnych wykonanych
w układzie dwu- i trójściennym, sposobem podwieszania do stropów jest przytwierdzanie ścianek przewodu
do pasm płyt PROMATECT®-L500 o przekroju nie mniejszym niż 70 x 50 mm, przymocowanych do stropu przy
użyciu stalowych kotew rozprężnych oraz kątowników
montażowych Promat® o wymiarach 60 x 40 x 1,0 mm
i długości 1 m.
Legenda

≤ 1000
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płyta PROMATECT®-L500

Powyższy sposób podwieszania przewodów, który
nie wymaga stosowania stalowych kształtowników
podpierających i prętów gwintowanych pokazano na
rys. 27 ÷ 28.

1

14.1. Zakres zastosowania
Wykonanie ognioodpornych jednostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej, stosowanych w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Przewody systemu PROMADUCT®-E600S są przeznaczone do obsługi
pojedynczej strefy pożarowej. Mogą być montowane
wyłącznie w układzie poziomym.

≤ 1250

Przewody systemu PROMADUCT®-E600S mogą być stosowane w instalacjach typu mieszanego, spełniających
jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że w funkcji oddymiania obsługiwać
będą wyłącznie tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane.

Rys. 27. Samodzielny przewód PROMADUCT®-500
w wersji dwuściennej

≥ 70

wełna mineralna
gęst. ≥ 40 kg/m3

≥ 50

≤ 10

4

3

Legenda
1
2
3
4
5

6

2

strona wewnętrzna
lub zewnętrzna

5

1

6

płyta PROMATECT®-L500
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
klej PROMAT®-K84
stalowa kotwa minimum M6
stalowe gwoździe o długości nie mniejszej niż
70 mm w rozstawie nie większym niż 150 mm,
stalowe wkręty o wym. nie mniejszych niż
ø 3,9 x 70 mm w rozstawie nie większym niż
250 mm
pasmo z płyty PROMATECT®-L500

Połączenia krawędzi pionowych i poziomych płyt mogą
być przesunięte względem siebie lub mogą być w jednej płaszczyźnie. Miejsca połączeń płyt są przykrywane
od strony zewnętrznej paskami o szerokości co najmniej
100 mm i grubości 20 mm z płyt PROMATECT®-L500,
mocowanymi do powierzchni przewodu za pomocą stalowych zszywek o wymiarach co najmniej
30/10,7/1,2 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm
lub za pomocą stalowych wkrętów lub gwoździ o długości co najmniej 30 mm, w rozstawie nie większym niż
200 mm. Miejsca łączenia pasków z płyt są dodatkowo
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.

Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-E600S wykonywane są czterostronne poziome:
przewody wentylacji oddymiającej o przekroju nie
większym niż 2460 x 1000 mm (szerokość x wysokość)
i przekroju nie większym niż 2,46 m2.

Rys. 28. Sposób mocowania do stropu ścian bocznych
samonośnego przewodu PROMADUCT®-500 w wersji
dwuściennej – szczegół A
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14. Poziome samonośne przewody oddymiające w systemie
PROMADUCT®-E600S w układzie czterościennym
Legenda
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Rys. 29. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®-E600S o szerokości ≤ 1250 mm (przekrój poprzeczny)

3
4

2

W przypadku przewodów o szerokości do 1250 mm,
w środku przewodu montowane są stalowe pręty gwintowane Promat® o średnicy co najmniej M10 w rozstawie nie większym niż 1200 mm, pełniące funkcję
wewnętrznych wsporników. Pręty umieszczone są w połowie rozpiętości przewodu. Miejsca przejścia prętów
przez poziome boki przewodu są uszczelniane klejem
PROMAT® K84.
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płyta PROMATECT®-L500
paski płyt PROMATECT®-L500 o grubości 20 mm
i szerokości ≥ 100 mm
pręt gwintowany Promat®
nakrętka
podkładka poszerzona
szyna montażowa Promat® SM-2.5x41-2000
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Rys. 31. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®-E600S – sposób mocowania wewnętrznego pręta wzmacniającego
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W przypadku przewodów o szerokości powyżej
1250 mm montowane są dwa wewnętrzne wsporniki
w postaci prętów gwintowanych Promat® o średnicy co
najmniej M10, umieszczonych w 1/3 i 2/3 rozpiętości
przewodu. Maksymalna odległość między wspornikami,
mierzona wzdłuż osi przewodu wynosi 600 mm. Miejsca przejścia prętów przez poziome boki przewodu są
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.
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Rys. 30. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®-E600S (przekrój podłużny)
Rys. 32. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®E600S o szerokości 1251 ÷ 2460 mm (przekrój poprzeczny)
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15. Poziome samonośne przewody oddymiające w systemie
PROMADUCT®-E600S w układzie trójściennym
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15.2. Warunki wykonania – montaż
przewodów

płyta PROMATECT®-L500
klej PROMAT®-K84
zszywki stalowe ≥ 50/11,2/1,53 mm
szyna montażowa Promat® SM-2.5x41-2000
pręt gwintowany Promat®
pasma płyt PROMATECT®-L500
zszywki stalowe ≥ 30/10,7/1,2 mm

Jednostrefowe przewody oddymiające systemu
PROMADUCT®-E600S mają budowę skrzynkową o przekroju prostokątnym. Przewody systemu PROMADUCT®-E600S wykonywane są z płyt silikatowo-cementowych
PROMATECT®-L500 gr. 20 mm, przy czym jedną ze
ścianek przewodu stanowi strop żelbetowy lub z betonu komórkowego o grubości co najmniej 150 mm. Płyty PROMATECT®-L500 stanowiące przewód łączone są
w narożnikach za pomocą stalowych zszywek o wymiarach co najmniej 50/11,2/1,53 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm lub za pomocą stalowych wkrętów lub
gwoździ o długości co najmniej 50 mm, w rozstawie nie
większym niż 200 mm. Miejsca łączenia płyt są dodatkowo uszczelniane klejem PROMAT®-K84.

5

14.2.2. System podwieszeń
4

Przewody oddymiające systemu PROMADUCT®-E600S
są podwieszane pod stropami pomieszczeń za pomocą
stalowych kotew rozporowych, prętów gwintowanych
Promat® o średnicy co najmniej M8 wraz z podkładkami
lub podkładkami poszerzonymi (przy prętach pełniących funkcję wewnętrznych wsporników) i nakrętkami
oraz podpór – stalowych szyn montażowych, które powinny być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego.

1

≤ 50
2

3

Rozmiar elementów montażowych zależy od wymiarów przekroju poprzecznego przewodu systemu
PROMADUCT®-E600S oraz ciężaru podwieszanego elementu. Elementy podwieszeń (pręty) są dobierane tak,
aby występujące w nich naprężenia rozciągające nie
przekraczały 6 N/mm2. Maksymalna odległość między
podwieszeniami wynosi 1200 mm.
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4

Rys. 33. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®-E600S – szczegół połączenia płyt w narożu przewodu
w miejscu podwieszenia przewodu
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płyta PROMATECT®-L500
pasma płyt PROMATECT®-L500
zszywki stalowe ≥ 30/10,7/1,2 mm
nakrętka
szyna montażowa Promat® SM-2.5x41-2000
podkładka poszerzona
pręt gwintowany Promat®
klej PROMAT®-K84

15.1. Zakres zastosowania
Wykonanie ognioodpornych jednostrefowych przewodów wentylacji oddymiającej, stosowanych w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Przewody systemu PROMADUCT®-E600S są przeznaczone do obsługi
pojedynczej strefy pożarowej. Mogą być montowane
wyłącznie w układzie poziomym.
Przewody systemu PROMADUCT®-E600S mogą być stosowane w instalacjach typu mieszanego, spełniających
jednocześnie funkcję wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że w funkcji oddymiania obsługiwać
będą wyłącznie tę strefę pożarową, w której zostały zamontowane.

Połączenia krawędzi pionowych i poziomych płyt mogą
być przesunięte względem siebie lub mogą być w jednej płaszczyźnie. Miejsca połączeń płyt są przykrywane
od strony zewnętrznej paskami o szerokości co najmniej
100 mm i grubości 20 mm z płyt PROMATECT®-L500,
mocowanymi do powierzchni przewodu za pomocą stalowych zszywek o wymiarach co najmniej
30/10,7/1,2 mm, w rozstawie nie większym niż 150 mm
lub za pomocą stalowych wkrętów lub gwoździ o długości co najmniej 30 mm, w rozstawie nie większym niż
200 mm. Miejsca łączenia pasków z płyt są dodatkowo
uszczelniane klejem PROMAT®-K84.

Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT®-E600S wykonywane są trójstronne poziome:
przewody wentylacji oddymiającej o przekroju nie
większym niż 2460 x 1000 mm (szerokość x wysokość)
i przekroju nie większym niż 2,46 m2.

5
4

Rys. 34. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®-E600S – sposób podwieszenia przewodu
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płyta PROMATECT®-L500
pasma płyt PROMATECT®-L500
stalowe zszywki ≥ 30/10,7/1,2 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 30 mm
stalowe zszywki ≥ 50/11,2/1,53 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 50 mm
klej PROMAT®-K85
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Rys. 35. Szczegół połączenia płyt w narożu
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Pionowe boki przewodu są łączone ze stropem za
pomocą kątowników montażowych Promat® o wymiarach 60 x 40 x 1 mm, mocowanych do stropu stalowymi kotwami o średnicy minimum M6 w rozstawie
nie większym niż 400 mm. Pionowe płyty są przytwierdzane do kątowników za pomocą stalowych wkrętów
o wymiarach nie mniejszych niż 3,9 x 40 mm w rozstawie nie większym niż 250 mm. Między górną krawędzią
płyt a krawędzią stropu umieszczana jest warstwa wełny
mineralnej o grubości 10 mm i gęstości nie mniejszej
niż 40 kg/m3. Połączenie płyt ze stropem jest dodatkowo uszczelniane klejem PROMAT®-K84. Jeżeli powierzchnia stropu jest nierówna, dopuszcza się umieszczenie wełny mineralnej o podwyższonej gęstości w celu
wyrównania podłoża również między kątownikami stalowymi a stropem.
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Rys. 36. Połączenie pionowego boku przewodu ze stropem – detal A
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płyta PROMATECT®-L500
pręt gwintowany Promat® ≥ M10
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
podkładki i nakrętki ≥ M10
stalowe kotwy (np. gwoździowe) ≥ M6
stalowe wkręty 3,9x40 mm
stalowe zszywki ≥ 50/11,2/1,53 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 50 mm
klej PROMAT®-K84
wełna mineralna o gęstości ≥ 40 kg/m3
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płyta PROMATECT®-L500
pręt gwintowany Promat® ≥ M10
kątownik montażowy Promat® KM-60x40x1-1000
podkładki i nakrętki ≥ M10
stalowe zszywki ≥ 50/11,2/1,53 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 50 mm

1
2
Detal A

4

Rys. 37. Przekrój poprzeczny przewodu oddymiającego
E600S o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25 m2

6

W przypadku przewodów o szerokości do 1250 mm,
w środku przewodu montowane są pręty gwintowane
Promat® o średnicy co najmniej M10 w rozstawie nie
większym niż 1200 mm, pełniące funkcję wewnętrznych
wsporników. Pręty umieszczone są w połowie rozpiętości przewodu. Miejsca przejścia prętów przez poziome
boki przewodu są uszczelniane klejem PROMAT®-K84.

Rys. 40. Przekrój poprzeczny przewodu oddymiającego
E600S o przekroju poprzecznym większym niż 1,25 m2
i nie większym niż 2,46 m2
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Do podwieszania trójstronnych jednostrefowych przewodów oddymiających PROMADUCT®-E600S nie muszą
być stosowane żadne dodatkowe systemy podwieszenia.

płyta PROMATECT®-L500
pasma PROMATECT®-L500 grubości 20 mm, szer.
≥ 100 mm
pręt gwintowany Promat® ≥ M10
podkładki i nakrętki ≥ M10
stalowe zszywki ≥ 30/10,7/1,2 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 30 mm
strop

Legenda
2

Legenda
1

1
2
3

2

3

4

Rys. 38. Przekrój podłużny przez przewód oddymiający
E600S o przekroju poprzecznym nie większym niż 1,25 m2

W przypadku przewodów o szerokości większej niż
1250 mm montowane są dwa wewnętrzne wsporniki
w postaci prętów gwintowanych Promat® o średnicy
nie mniejszej niż M10, umieszczonych w 1/3 i 2/3 szerokości przekroju poprzecznego zgodnie z rys. 40 i 41.
Maksymalna odległość pomiędzy wspornikami mierzona wzdłuż osi przewodu wynosi 600 mm.
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płyta PROMATECT®-L500
pręt gwintowany Promat® ≥ M10
podkładki i nakrętki ≥ M10
stalowe zszywki ≥ 50/11,2/1,53 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 50 mm
strop
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płyta PROMATECT®-L500
pasma PROMATECT®-L500 grubości 20 mm, szer.
≥ 100 mm
pręt gwintowany Promat® ≥ M10
podkładki i nakrętki ≥ M10
stalowe zszywki ≥ 30/10,7/1,2 lub gwoździe/
wkręty o dług. ≥ 30 mm

Rys. 41. Przekrój podłużny przez przewód oddymiający
E600S o przekroju poprzecznym nie większym niż 2,46 m2

płyta PROMATECT®-L500
pręt gwintowany Promat® ≥ M10
podkładki i nakrętki ≥ M10

3
1
20

Rys. 39. Przewód oddymiający systemu PROMADUCT®-E600S – sposób mocowania wewnętrznego pręta wzmacniającego
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16. Niestandardowe zastosowanie – zabezpieczenie szachtów
murowanych i żelbetowych
Legenda

16.1. Zakres zastosowania
3

Z zestawu wyrobów systemu PROMADUCT® wykonywane są zabezpieczenia istniejących szachtów posiadających klasę odporności ogniowej EI120 do parametru
S - dymoszczelności:
szachtów murowanych,
szachtów murowanych izolowanych termicznie wełną
mineralną,
szachtów żelbetowych,
szachtów żelbetowych izolowanych termicznie wełną
mineralną,
szachtów „mieszanych”: murowane/żelbetowe oraz
z izolacją/bez izolacji.
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2
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1200

1

2

100

Wykonanie zabezpieczenia szachtów murowanych oraz
żelbetowych posiadających klasę odporności ogniowej
EI120 mających stanowić pionowe przewody oddymiające, wchodzące w skład wielostrefowej instalacji wentylacji pożarowej – EIS120. Szachty te w czasie pożaru
służą do odprowadzania dymu i gorących gazów pożarowych.

1

płyta PROMATECT®-L500
kotwa stalowa M6
klej PROMAT®-K84

16.2. Warunki wykonania
16.2.1. Szacht bez izolacji termicznej

100
2500

Rys. 42. Mocowanie płyt PROMATECT®-L500 do ścian
szachtu

Szachty żelbetowe lub murowane zabezpieczane są
płytą silikatowo-cementową PROMATECT®-L500 gr.
20 mm. Płyta mocowana jest bezpośrednio do ścian
szachtu za pomocą kotew stalowych M6 w liczbie
8 sztuk na płytę. Głębokość zakotwienia kotew w ścianach powinna wynosić min. 50 mm. Wszystkie połączenia płyt (poprzeczne i podłużne) zabezpieczane są klejem PROMAT®-K84.
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17. Uszczelnienie dylatacji EIS

Legenda
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kotwa stalowa M6
ściana murowana/masywna
wełna mineralna
klej PROMAT®-K84
wkręty w rozstawie co 200 mm lub zszywki
w rozstawie co 150 mm
płyta PROMATECT®-L500 gr. 20 mm
pasma płyty PROMATECT®-L500 o szer. min. 100 mm

Wypełnienie szczeliny
dylatacyjnej masą
ogniochronną
PROMASEAL®-A
gr. 15 mm i wełną
o gęstości min. 60 kg/m3

≤ 40

5

4

3

600 mm

Rys. 44. Odległość między montażowymi płytami
PROMATECT®-L500
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odległość

między

pasmami

Wypełnienie szczeliny
dylatacyjnej masą
ogniochronną
PROMASEAL®-A
gr. 15 mm i wełną
o gęstości min. 60 kg/m3

≥ 10

≤ 40

1

5

4

3

pasma płyt PROMATECT®-H, grub. 10 mm
i szerokości ≥ 100 mm
strop masywny
klej PROMAT®-K84
stalowa kotwa gwoździowa (wbijana) ≥ M6,
w rozstawie nie większym niż 400 mm
stalowa folia o grubości 0,05 mm

2

16.2.2. Szacht z izolacją termiczną

Maksymalna
600 mm.

2

5

5

Rys. 43. Mocowanie pasm płyty PROMATECT®-L500
do ścian szachtu

1

4

1

Szachty żelbetowe lub murowane izolowane wełną mineralną o danej grubości „d” zabezpieczane
są płytą silikatowo-cementową PROMATECT®-L500
gr. 20 mm. Płyta mocowana jest do ścian szachtu przy
wykorzystaniu pasm montażowych wykonanych z płyt
PROMATECT®-L500 o szerokości minimum 100 mm
i grubości odpowiadającej warstwie izolacji cieplnej
„d”. Pasma płyt mocowane są do ścian szachtów za pomocą kotew stalowych M6 w rozstawie nie większym niż
400 mm.

Legenda

3

≥ 10

7

Szczelinę dylatacyjną w elemencie żelbetowym o maksymalnej szerokości 40 mm uszczelnia się za pomocą
wełny mineralnej i zabezpieczonej masą ogniochronną
PROMASEAL®-A lub masą PROMASTOP®-E (Coating).
Szczelinę należy dodatkowo zabezpieczyć folią stalową
o grubości 0,05 mm przymocowaną do stropu za pomocą pasm z płyty PROMATECT®-H gr. 10 mm o szerokości 100 mm oraz kotwą stalową M6 w rozstawie co
400 mm.

2

wynosi

Pasma mogą być montowane w dwóch wariantach: pionowo i poziomo. Mocowanie płyt PROMATECT®-L500
stanowiących zabezpieczenie wełny mineralnej odbywa się za pomocą stalowych zszywek w rozstawie co
150 mm lub wkrętów w rozstawie co 200 mm. Wszystkie
połączenia płyt (poprzeczne i podłużne) zabezpieczane są klejem PROMAT®-K84.

Rys. 45. Uszczelnienie dylatacji (złącza płyt stropowych)
wykonane za pomocą wełny mineralnej o gęstości nie
mniejszej niż 60 kg/m3, jednostronnie uszczelnionej
masą ogniochronną PROMASEAL®-A oraz folii stalowej
przymocowanej pasmami z płyt PROMATECT®-H oraz
klejem PROMAT®-K84.
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Uszczelnienie dylatacji
masą ogniochronną
PROMASTOP®-E (Coating)
gr. 2 mm i wełną
o gęstości min. 60 kg/m3

≤ 40
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pasma płyt PROMATECT®-H, grub. 10 mm
i szerokości ≥ 100 mm
strop masywny
klej PROMAT®-K84
stalowa kotew gwoździowa (wbijana) ≥ M6,
w rozstawie nie większym niż 400 mm
stalowa folia o grubości 0,05 mm

PROMADUCT®-E600S

PROMADUCT®-500
EIS60/EIS120

JEDNOSTREFOWY

WIELOSTREFOWY

2

Uszczelnienie dylatacji
masą ogniochronną
PROMASTOP®-E (Coating)
gr. 2 mm i wełną
o gęstości min. 60 kg/m3

≤ 40

18. Rysunek systemów oraz dokumenty odniesienia

Strefa pożarowa

2

Rys. 46. Uszczelnienie dylatacji (złącza płyt stropowych) wykonane za pomocą wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m3, jednostronnie
uszczelnionej masą ogniochronną PROMASTOP®-E (Coating) oraz folii stalowej przymocowanej pasmami
z płyt PROMATECT®-H oraz klejem PROMAT®-K84

PROMADUCT®-500
EIS60/EIS120

Klapa oddymiająca EIS AA

WIELOSTREFOWY
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Dokumenty odniesienia:
Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2016
Certyfikat Zgodności: 1572/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-09
Aprobata Techniczna: AT-15-9415/2016
Certyfikat Zgodności: 2348/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-42
Ocena klasyfikacyjna ITB 1917/17/Z00NZP

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE SPRZEDAŻY

Woj. zachodniopomorskie,
pomorskie i warmińsko-mazurskie
Kamil Ziółkowski
tel. 606 707 990
kamil.ziolkowski@etexgroup.com

Woj. wielkopolskie, lubuskie
i dolnośląskie
Jarosław Stachowiak
tel. 602 751 224
jaroslaw.stachowiak@etexgroup.com
Gdańsk

Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz

Białystok

Gorzów
Wielkopolski

Poznań

Woj. mazowieckie
Piotr Marcinkiewicz
tel. 571 407 180
piotr.marcinkiewicz@etexgroup.com

Warszawa

Łódź

Wrocław
Lublin
Kielce
Opole
Katowice

Woj. łódzkie, świętokrzyskie
i kujawsko-pomorskie
Przemysław Paprzycki
tel. 602 718 439
przemyslaw.paprzycki@etexgroup.com

Rzeszów
Kraków

Woj. małopolskie, śląskie i opolskie
Karol Watoła
tel. 606 790 607
karol.watola@etexgroup.com
Glass Product Manager
Tomasz Nowak
tel. 602 845 445
tomasz.nowak@etexgroup.com

Woj. podlaskie, lubelskie
i podkarpackie
Jacek Adamczuk
tel. 606 139 667
jacek.adamczuk@etexgroup.com

Andrzej Grywalski
tel. 571 407 179
andrzej.grywalski@etexgroup.com

Tunnel Manager
Jacek Ćwikliński
tel. 604 128 730
jacek.cwiklinski@etexgroup.com

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o. o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 22 / 21 22 280
fax: +48 22 / 21 22 290
top@promattop.pl

