
Nullifire FS701
Protipožární akrylový tmel

Technické informace

Vlastnosti Testovací metoda Výsledek

Složení protipožární akrylový tmel

Požární odolnosti
ČSN EN 1366-4
ČSN EN 13501-2

EI 30 – E 240

Neprůzvučnost ČSN EN ISO 10140:2-2010 až 61 dB

Neprůvzdušnost BS EN ISO 1023:2 vzduchotěsný až do 600 Pa

Potřebná tloušťka tmelu šířka spáry do 50 mm 50 % šířky (poměr 2:1)

Obsah sušiny 82 % až 85 %

Hodnota pH 8,8 až 10,0

Objemová hmotnost 1,5 - 1,6 g/cm3

Pevnost v tahu 170 kN/m2 (0,17 MPa)

Zaschlý na dotek při 20 °C 30 minut

Úplné vytvrzení při 20 °C – tloušťka 20 mm 20 dní

Aplikační teplota +5 °C až +40 °C

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
•  Lze použít pro těsnění prostupů instalací ve 
stěně a spár ve stěně a ve stropě. 
•  Lze dosáhnout požární odolnosti až EI 90 
pro prostupy měděných a ocelových trubek 
a pro kabelové prostupy v požárně odolných 
stěnách, ověřeno zkouškou požární odolnosti 
dle EN 1366-3 a klasifikováno dle 
EN 13501-2.
•  Lze dosáhnout požární odolnosti těsnění 
spár až EI 120 ve stěně a EI 90 ve stropě, 
ověřeno zkouškou požární odolnosti dle EN 
1366-4 a klasifikováno dle EN 13501-2.
•  Pro akrylátový tmel FS 701 bylo vydáno 
evropské technické schválení ETA 14/0109 a 
ETA 14/0110 dle ETAG 026

Popis 
Systém těsnění prostupů požární stěnou je 
určený pro zachování požárně dělicí funkce 
stěny nebo stropu s požadovanou požární 
odolností konstrukce, v místě spáry nebo 
prostupu. Akrylátový tmel    FS701 lze využít i 
pro těsnění spár v požárně dělicích stěnách.

Použití 
Protipožárním akrylovým tmelem FS701 lze 
těsnit prostupy v tuhých (pórobetonových a 
betonových) a lehkých montovaných (lehké 
příčky opláštěné sádrokartonovými deskami) 
stěnách min. tl. 120 mm. Tmel lze použít pro 
těsnění ocelových a měděných trubek o Ø 
15 až 159 mm, tl. stěny 0,8 až 14,2 mm nebo 
kabelů do 21 mm až do 50 mm a kabelových 
tras o rozměru 450x50 mm. Těsnění je prove-
deno na obou stranách prostupu. Podpěrný 
závěsný systém kovového potrubí musí mít 
prokázanou klasifikaci požární odolnosti 
určenou zkouškou nebo výpočtem podle 
Eurokódů. 
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POKYNY K POUŽITÍ 

Příprava 
• Všechny povrchy musí být čisté a bez vad, 
bez nečistot, mastnoty a jiné kontaminace.
• Dřevo, omítka a cihly mohou být vlhké, ale 
nesmí po nich voda stékat.
• Pokud je to zapotřebí, tak před nanáše-
ním vyčistěte porézní povrchy mechanickým 
obroušením.
• Zkontrolujte, zda je specifikace vhodná pro 
požadovanou dilataci, požární odolnost a 
velikost spáry

Základní nátěr 
U většiny stavebních materiálů není základní
nátěr nutný, velmi porézní povrchy by však
měly být ošetřeny illbruck WD110 PVA
lepidlem.

Pomůcky 
• Standardní pistole na kartuše, špachtle   
 nebo stěrka. 

Aplikace 
• K zajištění stability a k zajištění správné
tloušťky těsnění (minimum 6 mm) vložte
do spáry podkladní materiál, např. PE pásku 
nebo PE provazec.
• Ostrým nožem seřízněte trysku kartuše na
velikost housenky a v požadovaném úhlu
rovnoměrným zatlačením na spoušť
aplikujte tmel do spáry v požadované
tloušťce.
• S použitím mokré špachtle nebo stěrky
ihned uhlaďte povrch.

Čištění 
Všechen přebytečný tmel okolo spáry ihned
odstraňte (v případě potřeby použijte krycí
pásku). Nástroje umyjte v teplé vodě.

Údržba 
Po montáži není zapotřebí žádná údržba.
Pouze nutná preventivní kontrola.

Skladování 
Skladujte v suchu při teplotě +5°C až +27°C. 
Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti 
18 měsíců při skladování v neotevřeném
originálním obalu.

Servis
V případě potřeby dalších informací se může-
te obrátit na naše technické oddělení.

Záruka
Výrobky firmy Tremco illbruck jsou vyráběny
dle přísných norem kvality. Jakýkoliv výrobek,
který byl použit v souladu s písemnými poky-
ny firmy Tremco illbruck a zároveň na aplikaci
doporučenou firmou Tremco illbruck, ale 
ukázalo se, že je vadný, Vám bude bezplatně 
vyměněn. Nepřebíráme odpovědnost za 
informace uvedené v tomto letáku, přestože 
jsou zveřejněny v dobré víře a jsou poklá-
dány za správné. Firma Tremco illbruck si 
v souladu s firemní politikou neustálého 
vývoje a zdokonalování vyhrazuje právo na 
změnu specifikací produktu bez předchozího 
upozornění.

Pro těsnění spár lze FS701 použít v pórobe-
tonových stěnách dále mezi pórobetonovou 
stěnou (případně betonové, tvárnicové a 
cihelné prvky) min. tl.100 mm a dřevěnou 
konstrukcí  nebo ocelovou konstrukcí min. 
tl. 8 mm (popř. konstrukce z kovu s bo-
dem tavení vyšším než 1000°C) nebo mezi 
lehkými montovanými stěnami min. tl. 120 
mm a ocelovým profilem. Dále ve vodorovné 
orientaci mezi pórobetonovým stropem (pří-
padně betonovým, tvárnicovým) min. tl.150 
mm a dřevěnou konstrukcí  nebo ocelovou 
konstrukcí min. tl. 8 mm (popř. konstrukce z 
kovu s bodem tavení vyšším než 1000°C).

Podklady
• Zdivo na zdivo 
• Zdivo na dřevo 
• Zdivo na ocel 
• Okolo trubek a technických instalací

Barva 
Šedá, bílá 

Balení 
Kartuše 310 ml (12 ks v krabici) 



POŽÁRNÍ ODOLNOST

Prostupy instalací požární stěnou
Požární odolnost těsnění prostupů byla pro-
kázána zkouškou požární odolnosti dle EN 
1366-3 a byla klasifikována dle EN 13 501-2.
Vysvětlivky k označení v klasifikaci těsnění:
E- kritérium celistvost, EI- kritérium celistvost 
a izolace, EI 20 – dosažení kritéria po dobu 
20 minut.
Koncové podmínky potrubí (utěsnění konců 
potrubí) - ze strany požáru/ze strany bez 
požáru – C/U (utěsněné/neutěsněné).

Těsnění prostupu kovových potrubí lehkou a tuhou stěnou min. tl. 120 mm

Specifikace těsnění 
prostupu

Těsnění (umístěné 
na obou stranách 
prostupu)

Podkladní materiál Klasifikace

Ocelové/měděné trubky 
Ø15 mm, tl. stěny 0,8 – 
7,4 mm

10 mm mezikruží x 25 
mm hloubka

Bez podkladního 
materiálu

E 120 C/U
EI 20 C/U

Ocelové/měděné trubky 
Ø40 mm, tl. stěny 0,8 – 
14,2 mm

10 mm mezikruží x 25 
mm hloubka

E 120 C/U
EI 15 C/U

Ocelové/měděné trubky 
Ø40-159 mm, tl. stěny 
1,8 – 14,2 mm

10 mm mezikruží x 25 
mm hloubka

E 120 C/U

Ocelové/měděné trubky 
Ø40 mm, tl. stěny 0,8 – 
14,2 mm1

10 mm mezikruží x 25 
mm hloubka

E 120 C/U
EI 90 C/U 

Ocelové/měděné trubky 
Ø40-159 mm, tl. stěny 
1,8 – 14,2 mm1

10 mm mezikruží x 25 
mm hloubka

E 120 C/U
EI 20 C/U
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Těsnění kabelových prostupů lehkou a tuhou stěnou min. tl. 120 mm

Specifikace těsnění 
prostupu

Těsnění (umístěné 
na obou stranách 
prostupu)

Podkladní materiál Klasifikace

Kabely do 21 mm 490 mm délka x 
100 mm výška x 
25 mm hloubka

Kamenná vlna
70 mm tloušťky,
ρ = 80 kg/m3

E 120 
EI  90

Perforované kabelové 
trasy 450 x 50 mm

Kabely do 21-50 mm 200 mm délka x 
100 mm výška x 
25 mm hloubka

Bez podkladního 
materiálu

E 90 
EI  60



POŽÁRNÍ ODOLNOST

Těsnění spár
Požární odolnost těsnění spár byla prokázá-
na zkouškou požární odolnosti dle EN 1366-
4 a byla klasifikována dle EN 13 501-2.
Vysvětlivky k označení v klasifikaci těsnění:
E- kritérium celistvost, EI- kritérium celistvost 
a izolace, EI 240 – dosažení kritéria po dobu 
240 minut.
V- svislá spára, T- vodorovná spára, H-vodo-
rovná podpěrná konstrukce, X-bez schop-
nosti pohybu,    F-spoj tvořený na místě, W 
– rozsah šířky spáry, W 00-20 – rozsah šířky 
spáry 00 až 20 mm.

Těsnění v lehké stěně min. tl. 120 mm

Materiál konstrukčních 
prvků

Umístění těsnění ve spáře klasifikace

Sádrokartonová deska/ 
ocelový profil

25 mm na obou stranách EI 120-T-X-F-W 00-20

Sádrokartonová deska/ 
ocelový profil

25 mm na obou stranách EI 120-V-X-F-W 00-20

Nullifire FS705
Protipožární tmel

tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3 • CZ
T. +420 296 565 333
F. +420-296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
e-mail: prodej@tremco-illbruck.com

Těsnění v lehké nebo tuhé stěně min. tl. 120 mm

Materiál konstrukčních 
prvků

Umístění těsnění ve spáře klasifikace

Sádrokartonová deska/ 
ocelový profil

PE těsnící provazec.
Šířka spáry 10-20 mm, 
hloubka 12,5 mm,
Těsnění na obou stranách 
spáry.

EI 120-V-X-F-W 00-20

Těsnění v tuhé stěně min. tl. 100 mm

Materiál konstrukčních prvků Umístění těsnění ve spáře klasifikace

ACC/ACC PE těsnící provazec. Hloubka 10 mm, na jedné straně E120/EI45-V-X-F-W00-20

ACC/ACC PE těsnící provazec. Hloubka 25 mm, těsnění na jedné 
straně E120/EI60-V-X-F-W00-50

ACC/ocel PE těsnící provazec. Hloubka 10 mm, těsnění na jedné 
straně E120/EI20-V-X-F-W00-20

ACC/ocel Hloubka 50 mm, těsnění na jedné straně E45/EI30-V-X-F-W00-50

ACC/měkké dřevo PE těsnící provazec. Hloubka 50 mm, těsnění na jedné 
straně E30/EI20-V-X-F-W00-20

ACC/měkké dřevo PE těsnící provazec. Hloubka 50 mm, těsnění na jedné 
straně EI45-V-X-F-W00-50

Těsnění v tuhém stropě min. tl. 150 mm

Materiál konstrukčních prvků Umístění těsnění ve spáře klasifikace

ACC/ACC PE těsnící provazec.
Hloubka 10 mm, těsnění ze spodní strany stropu. E240/EI45-H-X-F-W00-20

ACC/ACC PE těsnící provazec.
Hloubka 25 mm, těsnění ze spodní strany stropu. E240/EI90-H-X-F-W00-50

ACC/ocel PE těsnící provazec.
Hloubka 10 mm, těsnění ze spodní strany stropu. E120/EI20-H-X-F-W00-20

ACC/ocel Hloubka 50 mm, na jedné straně E240/EI90-H-X-F-W00-50

ACC/měkké dřevo PE těsnící provazec.
Hloubka 10 mm, těsnění ze spodní strany stropu. EI30-H-X-F-W00-20

ACC/měkké dřevo PE těsnící provazec.
Hloubka 50 mm, těsnění ze spodní strany stropu. EI45-H-X-F-W00-50

Poznámky:
1) AAC - pórobeton
2) Měkké dřevo – ρ ≥ 410 kg/m3


