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Descriere:
▶ Ușile de vizitare Siniat® Fire-tech EI120 se montează în pereţii neportanţi 
placaţi, care sunt realizaţi din plăci de gips-carton Siniat. Ușile sunt 
construite din două cadre formate din profile de aluminiu: cadrul exterior și 
cel interior, reprezentând tocul de care se prinde foaia ușii. Foaia ușii este 
umplută cu plăci de gips-carton NIDA Fire+ cu grosimea de 2x12,5 mm. Pe 
interiorul tocului se fixează un strat suplimentar de plăci Promatect®-XS cu 
grosimea de 2x12,5 mm.

▶ Tocul este placat de jur împrejur cu gips-carton NIDA Fire+ cu grosimea de 
2x12,5 mm. Tocul ușilor de vizitare este îngroșat până la 60 mm, folosind benzi 
suplimentare din plăci Promatect®-XS cu grosime 1x15,0 + 1x20,0 mm.  
De interiorul tocului se fixează cu adeziv o garnitură intumescentă cu 
grosimea de 2 mm. De interiorul tocului se prinde un buiandrug din plăci 
Promatect®-XS cu grosimea de 2x12,5 mm. Buiandrugul este lipit în interior 
cu o garnitură intumescentă cu grosimea de cca. 1 mm. Suplimentar se poate 
monta un sistem de închidere cu butuc și cu una sau mai multe chei.

▶ Posibilitatea scoaterii ușii din toc asigură accesul complet la spaţiul din 
interiorul încăperii. Plăcile sunt încadrate într-un cadru dintr-un profil de 
aluminiu, care nu necesită șpăcluire. Pentru prinderea în toc a foii ușii se 
folosesc balamale rotative, detașabile și încuietoare metalice Mini-Latsch. 
Pentru asigurarea ușii împotriva căderii, se fixează de toc un lanţ metalic.

Caracteristici:
Cod 

produs Nume produs Greutate
[Kg]

119697 Siniat® Fire-tech EI120 200 × 200 mm (310 x 310 mm) 8.0

119698 Siniat® Fire-tech EI120 300 x 300 mm (410 x 410 mm) 12.7

119699 Fire-tech EI120 400 x 400 mm (510 x 510 mm) 18.4

119700 Fire-tech EI120 500 x 500 mm (610 x 610 mm) 25.8

119701 Fire-tech EI120 600 x 600 mm (710 x 710 mm) 33.5

146677 Fire-tech EI120 700 x 700 mm (810 x 810 mm) 42.2

124776 Fire-tech EI120 800 x 800 mm (910 x 910 mm) 51.9

SINIAT® FIRE-TECH EI120
pentru ghene de instalaţii sau shaft walls
Fișă tehnică

Trapă mixtă de acces
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Avantaje:
▶ Folosirea plăcilor cu rezistenţă mărită la foc, Nida Fire+, permite atingerea 

parametrilor de protecţie împotriva focului. Cadrele ușilor de vizitare sunt 
realizate din aluminiu de înaltă calitate, garantând astfel rezistenţă și rigiditatea 
construcţiei.

▶ Construcţia unică a ușilor de vizitare asigură rezistenţa la acţiunea focului 
dinspre ambele părţi – dinspre exterior și dinspre interior.

▶ Utilizarea plăcilor rezistente la foc Promatect®-XS de la firma Promat – lider în 
sisteme de protecţie activă la foc.

▶ Datorită potrivirii exacte a plăcilor cu tocul ușilor de vizitare, nu mai este 
necesară șpăcluirea șuruburilor și îmbinărilor.

▶ Realizarea manuală a ușilor de vizitare garantează o calitate înaltă și o 
rezistenţă îndelungată în timp a pereţilor.

▶ Montaj rapid și ușor graţie realizării cu mare precizie a elementelor ușilor de 
vizitare.

▶ Utilizarea garniturii intumescente periferice asigură o etanșare sporită la foc a 
ușilor.

▶ Folosirea balamalelor din aluminiu și a lanţurilor metalice de siguranţă previne 
căderea ușii din cadrul de aluminiu.

▶ Elementul opţional de închidere cu butuc, cu una sau mai multe chei, și 
elementul metalic de închidere Mini-Latsch permite accesul facil și rapid la 
spaţiile din perete.

▶ Ușile de vizitare sunt disponibile la dimensiuni cuprinse între min. 200x200 mm 
și max. 800x800 mm.

▶ Posibilitatea de executare a ușilor la orice dimensiuni (între 200 și 800 mm).

Măsuri de protecţie:
Acest produs nu este clasificat ca produs cu un grad de risc ridicat. În timpul 
instalării, respectaţi starea generală de sănătate și reguli de siguranţă. Folosiţi 
instrumente adecvate și purtaţi cască, mănuși și ochelari.

Aplicare:
La proiectarea structurii portante a pereţilor încăperilor cu rol tehnic, trebuie 
să se prevadă din timp amplasarea ușii de vizitare Siniat® Fire-tech. Golul de 
montare trebuie să fie cu 110 mm mai mare decât dimensiunile foii ușii. Înainte 
de montarea ușii de vizitare, se va realiza un schelet din profile suplimentare 
Nida C75 (verticale) și Nida U75 (orizontale), care se vor amplasa corespunzător 
cu dimensiunile ușii, asigurându-se continuarea rostului modular al stâlpilor. 
Scheletul de susţinere astfel pregătit se va fixa de structura peretelui principal 
al încăperii tehnice. Apoi, se va închide cu plăci din gips-carton, lăsând un gol de 
montaj pentru fixarea ușii de vizitare. Pentru a monta tocul ușii de vizitare, se va 
scoate foaia ușii și se va apăsa tocul în schelet, fixându-l cu șuruburi la distanţe 
de max. 25 cm. Într-o etapă finală, îmbinarea cu placa se va acoperi cu șpaclu și se 
va prinde cu șuruburi de tablă. Se vor curăţa ambele profile de aluminiu ale clapei 
și se vor netezi de orice denivelări. Din motive de siguranţă, se va prinde lanţul 
metalic.
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