
Popis 

FB750 je ľahká, 4-hodinová 
protipožiarna bariéra pozostávajúca 
z dosky z minerálneho vlákna 
s jedinečným, identifikovateľným 
povlakom z elastomérového ablačného 
izolačného prostriedku na báze vody. 

Pouĥitie/¼Ľel
Na obnovenie prechodových servisných 
otvorov v stenách a podlahách priestoru, 
na zastavenie potenciálnej dráhy 
postupu horenia a zabezpečenie 
tepelnej, protipožiarnej, dymovej 
a akustickej izolácie. 
Pri použití s FS702 sú dosky FB750 
vhodné na izoláciu okolo nasledujúcich 
typov rozvodov: rúrky z nehorľavých 
materiálov, káblové kanály, rebríky 
a koše (perforované alebo 
neperforované), vystužené káble, káble 
na prenos dát, káble vysokého napätia, 
káblové zväzky do 100 mm, tlmiče 
a potrubie. 
Typické oblasti používania zahŕňajú: 
zariadenia pre zdravie a odpočinok, 
školy, univerzity, komerčné budovy, 
obchodné a priemyselné jednotky. 

Dostupn® veŷkosti
1200 x 600 x 50 mm 
Tolerancie: ±2,5 % 
140 kg/m3 

Balenie 

Dodáva sa jednotlivo v zreteľne 
označených vreciach. 

Dostupnosť

Priamo od spoločnosti Tremco CPG. 
Vyrobené spoločnosťou Tremco CPG v 
UK. 

Pred aplikáciou si vždy prečítajte KBÚ 

(kartu bezpečnostných údajov), 

vyhlásenie o metóde a relevantné 

detaily pre aplikáciu. 

Pr²prava
• Vyčistite všetky susedné povrchy, aby

ste odstránili voľné čiastočky, olej,

mazivo alebo korozívne kovy.

• Zabezpečte, aby všetky rozvody

prechádzajúce cez prechodový otvor do

priestoru boli vhodné na použitie

s FB750 a aby boli nainštalované tak,

aby boli všetky zúčastnené strany

spokojné.

• Identifikujte všetky typy rozvodov

a zabezpečte, aby boli dostupné všetky

výrobky (napr. izolované rozvodné

rúrky

si budú vyžadovať použitie FP302

a rúrky z horľavých materiálov si budú

vyžadovať použitie FP160 alebo

podobného utesňovacieho prostriedku

Nullifire).

Inģtal§cia
• Zmerajte veľkosť otvoru a príslušné

stredové polohy všetkých

prechádzajúce cez otvor do priestoru.

Preneste tieto rozmery na povrch

FB750. Typické požadované prekrytie

povrchu je 75 mm.

• Stanovte najnižší počet

požadovaných rezov a pomocou

lupienkovej píly (alebo podobného

nástroja) odrežte FB750 tak, aby

bola možná inštalácia.

• Tesniacim tmelom FS702 utesnite

oblasti otvoru, ktoré sa budú dotýkať

FB750. Použite uvedený výrobok

Nullifire na všetky rozvody spolu

s navrhovaným umiestnením FB750.

• Nainštalujte odrezané kusy FB750 do

otvoru tak, aby tesne priliehali ku

všetkým substrátom, rozvodom alebo

iným blízkym zariadeniam. Odrezané

kusy sa musia zlepiť pomocou FS702

a nesmú sa montovať nasucho.

• Opakujte vyššie uvedený postup, aby sa

materiál FB750 zhodoval s príslušnými

typmi rozvodov, až kým nie je otvor

utesnený.

• Pomocou FS702 podľa potreby

zaškárujte a utesnite všetky spoje

a okraje rozvodov po celej hĺbke

a odstráňte všetky evidentné

nepravidelnosti, aby bola zabezpečená

kompletná protipožiarna, dymová

a akustická izolácia.

• Aplikujte pás prostriedku FS702

na okraj FB750, aby ste substrát

spojili po oboch stranách.

• Zabezpečte, aby boli všetky rozvody

správne ošetrené a spĺňali požiadavky

na integritu a izoláciu priestoru.

• Ak sa má použiť dvojitá izolácia FB750,

odporúča sa, aby boli spoje podľa

možnosti prekrývané.

Skladovanie 

Skladujte v suchom priestore pri teplote 

od -10 °C do +70 °C. Neskladujte 

priamo na betónovej podlahe. 

Doba skladovania 

Neobmedzená, ak sa skladovanie 

 vykonáva podľa odporúčaní. 

CI/SfB 

(29) (K2) 

CAW P10 

Uniclass JP10:L68114 

Informácie o výrobku

Pokyny na použitie

FB750 
Povlakové rúno

Hlavné výhody

•Certifikovan® podŷa EN 
1366-3:2009; ETA
17/0392

•Testovan® podŷa BS 476 bod 
20/22
•Testovan® podŷa BS EN 
1366-3
•JedineĽnĪ identifik§tor na 
vystopovanie
•Akustick§ izol§cia

•Dymov§ izol§cia

•Testovan® stlaĽenĪm 
vzduchom do 2000 Pa

•Vhodn® na pouĥitie
v pevnĪch a flexibilnĪch 
konģtrukci§ch stien a na 
izol§ciu podl§h,
kde sa nevyĥaduje urĽit§ 
zaƖaĥiteŷnosƖ.

•N²zka hmotnosƖ

•Ŷahko sa reĥe

ETA 17/0392 Č. schválenia CF5343 



FB750 

Ochrana zdravia a bezpeĽnosƖ 

Pred použitím si musíte prečítať kartu 

bezpečnostných údajov a porozumieť jej 

obsahu. 

TechnickĪ servis
Spoločnosť Tremco CPG disponuje 

tímom skúsených technických 

obchodných zástupcov, ktorí poskytujú 

pomoc pri výbere a špecifikácii 

výrobkov. Pre podrobnejšie informácie, 

servis a poradenstvo, prosím, kontaktujte 

Zákaznícky servis na telefónnom čísle 
+421 45 672 2460 

RuĽenie/z§ruka
Výrobky spoločnosti Tremco CPG sú 

vyrábané podľa pevných noriem 

kvality. Akýkoľvek výrobok, ktorý bol 

použitý (a) v súlade s písomnými 

pokynmi spoločnosti Tremco CPG a (b) 

v akejkoľvek aplikácii odporúčanej 

spoločnosťou Tremco CPG, ale ktorý bol 

preukázateľne chybný, bude bezplatne 

vymenený. 

Nemôžeme sa zaručiť za informácie 

uvedené v tomto prospekte, hoci bol 

publikovaný v dobrej viere a v 

presvedčení o správnosti jeho obsahu. 

Spoločnosť Tremco CPG si vyhradzuje 

právo zmeniť špecifikácie výrobku bez 

predchádzajúceho upozornenia v zmysle 

politiky spoločnosti ohľadne trvalého 

vývoja a zlepšovania. a zabezpečenie 

vhodnosti a kompatibility všetkých prvkov 

pred začatím inštalácie a za dosiahnutie 

požadovanej zhody zodpovedá inštalatér. 

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka 
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska 
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com
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