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1 Általános információk
A kézikönyvről
Ez a telepítési és kezelési kézikönyv lehetővé teszi az
üzemeltető vagy a szervizszemélyzet számára, hogy az
alábbiakban leírt termékeket megfelelően telepítse és
biztonságosan és hatékonyan használja.
Ez a kezelési és beszerelési útmutató a beszerelést
végző vállalkozók, a helyi szerelők, a műszaki sze-
mélyzet, a megfelelően képzett személyek, valamint a
képzett villanyszerelők vagy légkondicionáló szerelők
számára készült.
Kiegészíti az FK2-EU és FKRS-EU típusú tűzvédelmi
csappantyúk TROX telepítési és kezelési kézikönyvét,
kiegészítve kábelekkel és csövekkel történő felszere-
léssel a Hilti bevonatú táblarendszerben. Ez különösen
a biztonsági szakaszokra vonatkozik (Általános bizton-
sági utasítások, Rendeltetésszerű használat, Személy-
zeti képzés).

1.1 Európában való felhasználásra
szánják

 Európában (Németországon kívül) történő haszná-
latra az FK2-EU és az FKRS-EU tűzvédelmi csap-
pantyúk teljesítménynyilatkozatai érvényesek, és
ezeket kibővítették kombinált penetrációs tömítéssel
történő használatra is. A jelen üzemeltetési és sze-
relési kézikönyvben megengedett anyagok és épí-
tési termékek alkatrészek, és nem igényelnek
további igazoló dokumentumokat.

 A Hilti bevonatos táblarendszer címkézésére, rögzí-
tésére és használatára vonatkozó nemzeti előírá-
sokat szintén be kell tartani.

1.2 Amennyiben ezt a tűzvédelmi csap-
pantyút Németországban hasz-
nálják:

 A németországi nemzeti előírásoknak megfelelően a
jelen telepítési és kezelési kézikönyvben leírt telepí-
téshez projekt-specifikus típusjóváhagyás szük-
séges. A jóváhagyás iránti kérelmet annak a szövet-
ségi államnak az épületfelügyeleti hatóságához kell
benyújtani, amelyben az építési projekt szempont-
jából aktuális.

Általános információk
Amennyiben ezt a tűzvédelmi csappantyút Németországban használják:  
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2 Műszaki adatok
2.1 Általános adatok
Kombinált penetrációs tömítés B1 × H1 Max. 3000 × 2000 mm 1

Engedélyezett tűzvédelmi csappanyúk FK2-EU / FKRS-EU

Elfogadott bevonatos lap rendszer Hilti Firestop bevonat, lásd táblázat Ä   6

A teljes szerkezet tűzállósági időtartama EI 90 / EI 90 S (tűzvédelmi csappantyúk)

Megengedett penetráció Lásd táblazat Ä   17

Hőmérséklet tartomány 2, 3, 4 -20 °C – 50 (70) °C

EC megfelelőség  Építési termékekre vonatkozó 305/2011. sz. EU rendelet
 EN 15650 – Szellőzéstechnika épületek számára – Tűz-

védelmi csappantyúk
 EN 13501-1 – Osztályozás az épületgépészeti létesít-

ményekben használt termékek és elemek tűzállósági
vizsgálata alapján: Tűzálló légcsatornák és csappantyúk

 EN 13501-2 – Osztályozás a tűzállósági vizsgálatok
adatai alapján, a szellőztető rendszerek kivételével

 EN 13501-3 – Osztályozás: Tűzálló vezetékek és tűzvé-
delmi csappantyúk

 EN 1366-2 – Telepítések tűzállósági vizsgálata: Tűzvé-
delmi csappantyúk

 EN 1366-3 – Telepítések tűzállósági vizsgálata: Válasz-
falak

 EN 1751 – Szellőzés épületekhez - Elzárószerkezetek

Teljesítménynyilatkozat DoP / FK2-EU / DE / 002 és DoP / FKRS-EU / DE / 004
1) A penetrációs tömítés, melynek maximális mérete 3000 x 2000 mm csak a "600 mm szabály" betartásával érvényes. Ez azt jelenti, hogy az
első (nem éghető) tömítést ≤ 600 mm távolságra kell beépíteni. Ennek hiányában a maximális penetrációs tömítés mérete a tűzvédelmi csap-
pantyú méreteire és annak 600 mm-es kerületére korlátozódik. Lásd az alábbi oldalon   9 .

2) A különböző tartozékokkal rendelkező egységek hőmérséklete eltérhet. Az egyéb alkalmazások részletei kérésre elérhetők.

3) Tűzvédelmi csappantyúk -20 °C – 50 °C, Hilti Firestop bevonat -20 °C – 70 °C (eső vagy UV sugárzás hatása nélkül), a bevonat felhordási
hőmérséklete az összeszerelés során 5 °C – 40 °C.

4) Kerülni kell a kondenzációt és a párás friss levegő bejutását, mert a működés ellehetetlenüléséhez vezethet.

Műszaki adatok
Általános adatok  
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3 Alkatrészek és azok műkö-
dése

A kombinált penetrációs tömítés a Hilti bevonatú tábla-
rendszer és a tűzvédelmi csappantyúk, kábelek és
csövek kombinációjának leírására szolgál, egy kombi-
nált penetrációs tömítésben. A telepítéshez engedélye-
zett építési termékeket a kézikönyv sorolja fel.
A Hilti további információkat nyújt a kábelekről és a
csövek penetrációjáról, különös tekintettel a bevont
lapos rendszerek alkatrészeire CFS-CT és CP 673.

3.1 Hilti bevonatos tábla rendszer
Hilti CFS-CT bevonatos tábla rend-
szer

Alkatrész-
szám

Firestop bevonat CFS-CT,
fehér, vödör 18 kg

2036607

Firestop bevonat CFS-CT,
fehér, vödör 6 kg

2036605

Firestop akril tömítőanyag
CFS-S ACR CW, fehér, kazetta 310 ml

435859

Firestop akril tömítőanyag
CFS-S ACR PW, fehér, vödör 5 L

435864

Firestop akril tömítőanyag
CFS-S ACR PW L, fehér, vödör 10 L

2046766

Firestop tábla * CFS-CT B 1S,
1000 × 600 × 50 mm

2036608

Firestop csomagoló szalag CFS-W P,
10 m

2133384

Firestop gallér szakadásmentes
CFS-C EL, 2580 × 52 × 5.6 mm

2075120

* Ásványgyapot födémek, lásd Ä   16

Bevonatos tábla rendszer Hilti CP 673 Alkatrész-
szám

Firestop bevonat CP 673,
fehér, vödör 17.5 kg

378246

Firestop bevonat CP 673,
fehér, vödör 12 kg

282686

Firestop bevonat CP 673,
fehér, vödör 6 kg

286935

Firestop akril tömítőanyag
CFS-S ACR CW, fehér, kazetta 310 ml

435859

Firestop akril tömítőanyag
CFS-S ACR PW, fehér, vödör 5 L

435864

Firestop akril tömítőanyag
CFS-S ACR PW L, fehér, vödör 10 L

2046766

Firestop tábla * CP 673 1S,
1000 × 600 × 50 mm

203913

Firestop csomagoló szalag CFS-W P,
10 m

2133384

Firestop gallér szakadásmentes
CFS-C EL, 2580 × 52 × 5.6 mm

2075120

* Ásványgyapot födémek, lásd Ä   16

Alkatrészek és azok működése
Hilti bevonatos tábla rendszer  
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4 Beépítés
4.1 Általános beépítési információ
 A kombinált penetrációs tömítést akkor szabad beé-

píteni falszerkezetbe, ha a falakat az előírásoknak
és a gyártó utasításainak megfelelően építették és
ha az adott beépítési szituációra vonatkozó informá-
ciók érvényesek, és a következő követelmények tel-
jesülnek.

 A beépítés szilárd falakba, szerelt válaszfalakba,
fém vagy fa tartószerkezettel, valamint favázas
szerkezetekbe, tömörfa / kereszt-rétegelt fa falakba
történik. Részletek a falszerkezetről, a burkolóla-
pokról stb. a tűzvédelmi csappantyú telepítési és
kezelési útmutatója alapján.

 A penetrációs tömítés maximális méretei B1 × H1
3000 × 2000 mm.
A penetrációs tömítés maximális mérete B1 x H1
(3000 x 2000 mm) csak a "600 mm-es szabály"
betartásával alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az
első (nem éghető) penetrálást ≤ 600 mm távolságra
kell felszerelni. Ennek hiányában a maximális penet-
rációs tömítés mérete (b1 / h1) a tűzvédelmi csap-
pantyú méreteire és annak 600 mm-es kerületére
korlátozódik. További információért, lásd 3. ábra és 
4. ábra (szürke-árnyékolt terület).

 A tűzvédelmi csappantyúk és a csatornák közötti
minimális távolságot lásd a táblázatban Ä   11

 A tűzvédelmi csappantyú és a fal közötti minimális
távolság: 40 mm.

 Az engedélyezett kábeleket és csöveket (oldal Ä  
17 ff) a kombinált penetrációs tömítésben bárhol el
lehet helyezni, a megadott távolságok betartásával.

 A tűzvédelmi csappantyúk helyzete a kombinált
penetrációs tömítésben lényegtelen, de meg kell fel-
elnie a megadott távolságoknak.

 Minden átvezetés (tűzvédelmi csappantyúk,
kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák, vezetékek és
műanyag csövek) külön-külön, többszörösen vagy
összekeverve fektethetők (vegyes penetrációs
tömítés).

Beépítés
Általános beépítési információ  
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 1. ábra: Általános méretek

1 Szilárd fal
2 Szerelt fal
E Beépítési terület

B1×H1 Max penetrációs tömítés méret 3000 × 2000
mm (A penetrációs tömítés megengedett
méreteit a 600 mm - es szabály alapján határ-
ozzák meg, lásd   9 )

B×H FK2-EU
névleges méretek 200 × 100 – 1500 × 800 mm

ØNA FKRS-EU névleges méretek 100 – 315 mm

Csappantyú kombináció EI 90 S-ig s1 min. [mm] s1 max. [mm] s2 min. [mm]
FK2-EU – FKRS-EU 40 600 ≥ 50

Beépítés
Általános beépítési információ 
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 2. ábra: Elrendezés az FK2-EU és az FKRS-EU kombinált penetrációs tömítésben

1a FK2-EU
1b FKRS-EU
2 Minimális távolság a többi vezetéktől (vagy a

penetrálótól)

3 A tűzvédelmi csappantyúk és csatornák elrende-
zése lényegtelen, mindaddig, amíg a minimális és
az alábbi távolságokat betartják 3. ábra és 4. ábra

4 Tömör fal, szerelt fal fém vagy fa tartószerkezettel,
valamint faszerkezetű fal, tömör fa vagy kereszt-
laminált fa

 3. ábra: Elrendezés az FK2-EU kombinált penetrációs tömítésben - távolság az első csatornáig

1a FK2-EU
5 Távolság a második csatornától (600 mm-es szabály). Az első (nem éghető) penetrálót ≤ 600 mm távolságra kell

felszerelni. Ennek hiányában a maximális penetrációs tömítés mérete (b1 / h1) a tűzvédelmi csappantyúra és
annak 600 mm-es kerületére korlátozódik (szürke-árnyékolt terület).

Beépítés
Általános beépítési információ 
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 4. ábra:  FKRS-EU elrendezés kombinált penetrációs tömítésben - távolság az első csatornáig

1b FKRS-EU
5 Távolság a második csatornától (600 mm-es szabály). Az első (nem éghető) penetrálót ≤ 600 mm távolságra kell

felszerelni. Ennek hiányában a maximális penetrációs tömítés mérete (b1 / h1) a tűzvédelmi csappantyúra és
annak 600 mm -es kerületére korlátozódik (szürke-árnyékolt terület)

4.2 Távolságok

 5. ábra: A kombinált penetrációs tömítés távolságai (a szilárd falon jelölve)

Beépítés
Távolságok  
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Alkalmazások Hilti Firestop burkolószalaggal

Távolság
tól - ig [mm]

FKRS-EU
tűzvé-
delmi
csap-
pantyú

Kábelek /
kábelkö-
tegek /
kábeltálcák

Vezetékek
akár Æ16
mm

Műanyag
csövek

Fém csövek Alumínium
kompozit
csövek

Penetrá-
ciós
tömítés éle

FK2-EU tűz-
védelmi csap-
pantyú

50 85 85 85 85 85 40

Kábelek /
kábelkö-
tegek / kábel-
tálcák

100 0 0 40 20 50 0

Vezetékek
akár Æ16 mm

50 0 0 40 20 50 0

Műanyag
csövek

50 40 40 30 0 50 17

Fém csövek 50 20 20 0 0 50 3

Alumínium
kompozit
csövek

50 50 50 50 50 50 25

Penetrációs
tömítés éle

40 0 0 17 3 25 –

A Hilti Firestop szakadásmentes gallérral ellátott alkalmazások

Távolság
tól - ig [mm]

FKRS-EU
tűzvé-
delmi
csap-
pantyú

Kábelek /
kábelkö-
tegek /
kábeltálcák

Vezetékek
akár Æ16
mm

Műanyag
csövek

Fém csövek Penetrációs
tömítés éle

FK2-EU tűz-
védelmi csap-
pantyú

50 85 85 85 85 40

Kábelek /
kábelkö-
tegek / kábel-
tálcák

100 0 0 50 20 0

Vezetékek
akár Æ16 mm

50 0 0 50 20 0

Műanyag
csövek

50 40 40 200 0 17

Fém csövek 50 20 20 0 0 3

Penetrációs
tömítés éle

40 0 0 0 3 –

Beépítés
Távolságok 
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4.3 Bevont tábla rendszer telepítési
információi

 A bevonatos tábla rendszer mindig két 50 mm
vastag, bevont ásványgyapot táblából áll (Firestop
táblák), térfogatsűrűsége ≥ 140 kg / m³.

 A telepítési nyílást meg kell tisztítani. A kábelnek és
a kábeltartóknak száraznak, jó állapotban kell len-
niük, por- és zsírmentesek legyenek.

 Az ásványgyapot födémeket, rudakat és hidakat az
ásványgyapot födémeken, az előre bevont ásvány-
gyapot födémek sérüléseit és az ásványgyapottal
ellátott réseket min. 0,7 mm (száraz rétegvas-
tagság) Firestop bevonattal kell ellátni (a mecha-
nikus alkatrészeket és a kioldószerkezetet nem
szabad bevonni).

 A 0,7 mm száraz rétegvastagság elérése érdekében
a nedves réteg vastagsága kb. 1,1 mm .

 Használat előtt alaposan keverje meg a Firestop
bevonatot. Ecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli
eszközökkel felvihető a bevonat (alternatív megol-
dásként a Firestop bevonatot az ásványi rostle-
mezre a tényleges telepítés előtt is felvihetjük.)

 Minden átvezetést Firestop akril tömítőanyaggal kell
bevonni.

 Vágja méretre az ásványgyapot táblákat. Az ásványi
rostlemezek széleit vonja be Firestop akril tömítőa-
nyaggal, és tűzálló tömítőanyaggal szorosan
illessze be a telepítési nyílásba.

 A Hilti Firestop akril tömítőanyaggal töltse ki a tábla
és a beépítési nyílás közötti hézagokat, a vágott
méretű darabok vágott felületei közötti hézagokat, a
táblák és a tűzvédelmi csappantyú közötti héza-
gokat.

Beépítés
Bevont tábla rendszer telepítési információi  
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 6. ábra: Bevonatos táblarendszer szerelése

4.4 Telepítési információk a penet-
ránsok üzemeltetéséhez

 A berendezéseket a legközelebbi tartószerkezethez
(nem pedig a penetrációs tömítéshez) kell rögzíteni
a vonatkozó előírásoknak megfelelően, hogy ne
kerüljön mechanikai terhelés a penetrációs tömí-
tésre.

 Az első tartó maximális távolsága: 320 mm.
 Az alkalmazástól és az elérendő osztályozástól füg-

gően további védelmi intézkedésekre lehet szükség
(pl. ásványgyapot tábla használata). További alkotó-
elemek pl. a Hilti Firestop szalag vagy a Hilti Fire-
stop szakadásmentes gallér használatáról, lásd a
külön telepítési kézikönyvet.

 Szükség esetén rögzítse az azonosító táblát.

Beépítés
Telepítési információk a penetránsok üzemeltetéséhez  
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 7. ábra: A Firestop szalag alkalmazása

 8. ábra: A Firestop szakadásmentes gallér összeszerelése

4.5 Telepítési információk a tűzvédelmi
csappantyúkhoz

 A bevonatos tábla rendszerbe történő beépítés
esetén az üzemeltetési oldali karimától a falig ter-
jedő távolság az FK2-EU esetében 195 mm és az
FKRS-EU esetében 215 mm.

 A tűzvédelmi csappantyúkat a fal mindkét oldalán
kell rögzíteni, lásd a telepítési és kezelési útmutatót
FK2-EU és FKRS-EU.

Beépítés
Telepítési információk a tűzvédelmi csappantyúkhoz  
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 9. ábra: Tűzgátló tömítés

1 FK2-EU / FKRS-EU
2,4 Bevonatos tábla rendszer
8,21 Firestop tömítés
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Telepítési információk a tűzvédelmi csappantyúkhoz 
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5 Megfelelő építési termékek
5.1 Ásványgyapot födémek
Megfelelő ásványgyapot táblák a Hilti bevonatos
táblarendszerrel való használatra
 Flumroc 341
 Isover Fireprotect 150, Orsil Pyro, Orsil S, Orsil T,

Protect BSP 150, Stropoterm
 Knauf Heralan BS-15, Heralan DDP-S,

Heralan DP-15
 Paroc FPS 14, FPS 17, Pyrotech Slab 140,

Pyrotech Slab 160
 Rockwool Hardrock II, Hardrock 040, RP-XV,

RPB-15, ProRox SL 980

5.2 Egyéb ásványgyapot termékek
Megfelelő ásványgyapot termékek kábelek és kábel-
támasztó rendszerek kiegészítő védelme érdekében
 Isover Ultimate U TFA 34
 Knauf Lamella Forte LLMF AluR
 Paroc Lamella Mat 35 AluCoat
 Rockwool Klimafix, Klimarock or 133 (lamella mat)
Megfelelő ásványgyapot termékek csőszigetelés-
ként
 Megszakított szigetelés: ásványgyapot az EN 14303

szerint, A2 vagy A1 tűzvédelmi osztályban az
EN 13501-2 szerint, Al bevonattal

 Folyamatos tömítés: Isover Coquilla AT-LR,
Protect BSR 90 alu, Paroc Section AluCoat T,
Rockwool Conlit csőhéjak, Klimarock,
RS 800 csőhéjak,
TP Termoprodukt TP-Protect RS 1,
TP-Protect RS 105, TP-Protect RS 120,
TP-Protect RS 150 

Megfelelő építési termékek
Egyéb ásványgyapot termékek  
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5.3 Kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák, vezetékek a falakban
Alkalmazások EI 90-vel

 10. ábra: Besorolás kábeltartó rendszerekkel vagy azok nélkül

Kábel Megengedett
szigetelési intézkedés
[AP]

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Minden burkolt kábel ≤ 80 mm Burkolat EI90

Minden hüvely nélküli kábel ≤ 24 mm

Kábelkötegek 100 mm átmérőig,
az egyes kábel egyedi átmérője max. : 21 mm

Műanyag vezetékek ≤ 16 mm, kábellel és anélkül

Acél vezetékek ≤ 16 mm, kábellel és anélkül

Kábel szigetelési intézkedések Vastagság [mm] Hossz [mm]
Burkolás ásványgyapottal 20 200

Megfelelő építési termékek
Kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák, vezetékek a falakban  
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Alkalmazások EI 60-nal

 11. ábra: Besorolás kábeltartó rendszerekkel vagy azok nélkül

Kábel Megengedett
szigetelési intézkedés
[AP]

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Minden burkolt kábel ≤ 80 mm Bevonat Firestop bevo-
nattal 250 mm hosszú-
ságban, száraz filmvas-
tagság: kb. 1,5 mm

EI60

Minden hüvely nélküli kábel ≤ 24 mm

Kábelkötegek 100 mm átmérőig, az egyes kábel egyedi
átmérője max. : 21 mm

Műanyag vezetékek ≤ 16 mm, kábellel és anélkül

Acél vezetékek ≤ 16 mm, kábellel és anélkül

Megfelelő építési termékek
Kábelek, kábelkötegek, kábeltálcák, vezetékek a falakban 

 Kombinált penetrációs tömítés Hilti bevonatú laprendszer és FK2-EU / FKRS-EU tűzvédelmi csappantyúk18



5.4 Fémcsövek ásványgyapot szigeteléssel falakban

 12. ábra: Besorolás ásványgyapot szigeteléssel

Réz csövek

Cső átmérő / cső fal-
vastagság [mm]

Szigetelés vastag-
sága [mm]

Szigetelés Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

16 × 1,0 – 28 × 1,5

14,2 mm-es cső falvas-
tagságig

20 helyi, folytonos, mindkét oldalon
hossza ≥ 500 mm

EI 90-C/U

Érvényes acélra, öntöttvasra, rozsdamentes acélra, Ni ötvözetekre (NiCu, NrCr, NiMo ötvözetek) és Ni

Acél csövek

Cső átmérő / cső fal-
vastagság [mm]

Szigetelés vastag-
sága [mm]

Szigetelés Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

16 × 1,0 – 76 × 2,3

14,2 mm-es cső falvas-
tagságig

20 helyi, folytonos, mindkét oldalon
hossza ≥ 500 mm

EI 90-C/U

76 × 2,3 – 168,3 × 3,2

14,2 mm-es cső falvas-
tagságig

40 helyi, folytonos, hossza mindkét
oldalon ≥ 1000 mm

EI 90-C/U

Érvényes öntöttvas, rozsdamentes acél, Ni ötvözetek (NiCu, NrCr, NiMo ötvözetek) esetében is

Megfelelő építési termékek
Fémcsövek ásványgyapot szigeteléssel falakban  
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5.5 Alumínium kompozit csövek éghető szigeteléssel a falakban

 13. ábra: Osztályozás a Hilti Firestop szalaggal

Cső gyártója / cső
neve

Cső átmérő / cső fal-
vastagság [mm]

Szigetelés A Firestop
szalagok
helyei

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Geberit / Mepla 16 × 2,25 – 32 × 3,0 Folyamatos, szintetikus
gumi 8 – 35 mm

2 EI 90-U/C

Rehau / Rautian
stable

16 × 2,6 – 40 × 6,0  2

Uponor / MLC 16 × 2,0 – 32 × 3,0  2

Kekelit / Kelox 16 × 2,0 – 32 × 3,0  2

Viega / Sanfix
Fosta

16 × 2,2 – 50 × 4,0

63 × 4,5

 2
4

Geberit / Push Fit
rendszerű cső (ML)

20 × 1,5 – 25 × 2,5  2

Megfelelő építési termékek
Alumínium kompozit csövek éghető szigeteléssel a falakban  
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5.6 Műanyag csövek a falakban
5.6.1 Alkalmazások Hilti Firestop szalaggal

 14. ábra: Osztályozás a Hilti Firestop szalaggal

PVC és PE csövek

Cső anyaga Csőátmérő
[mm]

Cső falvastag-
sága [mm]

A Fire-
stop szal-
agok
helyei

Szigetelés Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

PVC csövek az
EN 1452-2 szerint

≤ 50

> 50 ≤ 75

> 75 ≤ 110

1,8 – 5,6
1,8/2,2 – 5,6
1,8/3,2 – 8,1

2
3
4

 EI 90-U/U

PE/PE-HD az
EN 1519-1 ,
EN 15494, EN 12201
szerint

≤ 50

> 50 ≤ 75

> 75 ≤ 110

1,8 – 6,9
3,0 – 6,8
3,5/4,2 – 4,4

2
3
4

 

PE/PE-HD az
EN 1519-1 ,
EN 15494, EN 12201
szerint

90 – 110 3,5 – 4,4 5 Folyamatos tömí-
téssel (Armaflex AF),
a csö teljes hosz-
szában (CS)
Szigetelés vastag-
sága: 9.0 – 22.0 mm

Nem szabályozott csövek

Cső gyártója / cső neve Cső anyaga A cső falvastagsága /
cső átmérője [mm]

A Firestop
szalagok
helyei

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Poloplast / Polokal 3S PP 90 × 4,5 4 EI 90-U/U

Rehau / Raupiano Plus PP 50 × 1,8 2

Wavin / AS PP 58 × 4,0 2

Poloplast / Polokal NG PP / PP-MV /
PP

75 × 3,8 3

Megfelelő építési termékek
Műanyag csövek a falakban  > Alkalmazások Hilti Firestop szalaggal
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Cső gyártója / cső neve Cső anyaga A cső falvastagsága /
csőátmérője [mm]

A Firestop
szalagok
helyei

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Geberit Silent-DB20 PE-S2 56 × 3,2

63 × 3,2

75 × 3,2

110 × 3,2

2
3
3
4

EI 90-U/U

Cső Csőátmérő
[mm]

Cső falvas-
tagsága
[mm]

A Firestop
szalagok
helyei

Szigetelés Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Kekelit Kelox cső
(alumínium kompozit
PE-X/Al/PE-X)

32 3,0 1 Folyamatos tömítéssel
(Armaflex AF), a cső
teljes hosszában (CS)
Szigetelés vastag-
sága: 9.0 – 35.0 mm

EI 90-U/U

75 7,5 2 Folyamatos tömítéssel
(Armaflex AF), a cső
teljes hosszában (CS)
Szigetelés vastag-
sága: 9.0 – 40.5 mm

Alkalmazás Minimális távolság a burkolatok között
[mm]

Firestop burkolattal borítva a penetrációs tömítés mindkét oldalán 10

Megfelelő építési termékek
Műanyag csövek a falakban > Alkalmazások Hilti Firestop szalaggal
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5.6.2 A Hilti Firestop szakadásmentes gallérral ellátott alkalmazások

 15. ábra: Osztályozás a Hilti Firestop szakadásmentes gallérral

PVC, PE, ABS és PP csövek

Cső anyaga Csőátmérő
[mm]

Cső falvastag-
sága [mm]

A kampók
száma a
Firestop
galléron

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

PVC csövek az EN 1452-2 szerint 32 – 50
> 50 – 110

1,8/2,2 – 4,8
1,8/2,2 – 5,6
1,8/3,2 – 8,1

2
3

EI 90-U/U

PE/PE-HD az EN 1519-1 ,
EN 15494, EN 12201 szerint
ABS csövek az EN 1455-1 szerint
PP csövek az EN 1455-1 / 8077-78
szerint

32 – 50
> 50 – 110

1,8/2,7 – 6,6 2
3

Nem szabályozott csövek

Cső gyártója / cső neve Cső anyaga A cső falvas-
tagsága / cső
átmérője
[mm]

A kampók
száma a
Firestop
galléron

Osztályozás
E = tűz integritás
I = szigetelés

Poloplast / Polokal NG PP / PP ásványi
anyaggal megerősí-
tett / PP (Z-42.1-241)

32 × 1,8 2 EI 90-U/U

Rehau / Raupiano Plus PP / PP ásványi
anyaggal megerősí-
tett / PP (Z-42.1-223)

75 × 1,9

110 × 2,7

3

Wavin / AS PP ásványi anyaggal
megerősített
(Z-42.1-228)

110 × 5,3 3

Geberit Silent-DB20 PE-S2 56 × 3,2

75 × 3,6

110 × 6,0

3
3
3

Megfelelő építési termékek
Műanyag csövek a falakban > A Hilti Firestop szakadásmentes gallérral ellátott alkalmazások
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