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Doświadczenie i innowacja 
w systemach natryskiwanych Projiso 

 
Projiso to specjalista w produkcji i sprzedaży powłok natryskiwanych z dodatkiem włókien i past, oferuje szeroką gamę 

produktów o różnych charakterystykach: odporność ogniowa, izolacja termiczna, poprawa akustyki i izolacyjność akustyczna. 

 
 

Wszystkie wymienione zastosowania mają odpowiednią dokumentację europejską, wymaganą dla robót budowlanych, w 

przypadku których zezwolenia na budowę złożono po 01/04/2011 r. 

Ponieważ rozwój i innowacje zajmują ważne miejsce w strategii Projiso, oferujemy nowe systemy i uzupełniamy nasze gamy 

produktów. 

 

Projiso produkuje: Izolacje cieplne z wieloma certyfikatami (oznakowanie CE, AT, Acermi, MSDS, FDES, DOP), 

gamę zaawansowanych produktów do biernej ochrony ogniowej (beton, stal, drewno, powłoki współpracujące, powłoki 

metalowe), produkty akustyczne do w 1,00 i izolacyjność akustyczna +5 dB. 

 
Zachowując oddanie swojej polityce i troskliwie dobierając autoryzowanych partnerów nakładających powłoki, Projiso zwraca 

szczególną uwagę na problematykę związaną z przepisami i środowiskiem naturalnym. Wszystkie produkty mają oznakowanie 

CE i karty charakterystyki. 

 

Dzięki własnemu doświadczeniu i know-how swoich partnerów, Projiso uczestniczy w wielu inwestycjach we Francji i na świecie. 

 

Projiso chce być bliżej zakładów budowlanych; Projiso, jako producent powłok natryskiwanych współpracuje z firmami 

zajmującymi się natryskiwaniem. 

 
 
 
 

 
Patrick Cerruti 

Dyrektor 

Generalny 
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Bierna ochrona ogniowa 

 

 
  

 

   Bierna ochrona ogniowa  

 

Ochrona ogniowa stanowi determinujący czynnik podczas budowy 

lub zapewnienia zgodności budynku. 

Montaż ochrony aktywnej (tryskacze, gaśnice itp.) jest niezbędny, ale 

nie stanowi wystarczającego środka. 

Jako specjaliści branży budowlanej użytkownicy muszą spełniać 

normy bezpieczeństwa budynków. 

Przepisy bezpieczeństwa mają na celu: 

• zapobiegać powstawaniu, rozwojowi i rozprzestrzenianiu się 
pożarów 

• ograniczać zasięg pożaru 

• zapewnić stabilność w przypadku pożaru elementów strukturalnych 

• zapobiegać przeniesieniu pożaru na sąsiednie budynki 

• zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić ewakuację mieszkańców 

• ułatwiać interwencje straży pożarnej 

• ograniczać straty eksploatacyjne 

Głównym celem jest umożliwienie ewakuacji osób w możliwie jak 

najlepszych warunkach. Niektóre katastrofy mogą również prowadzić 

do nieodwracalnych uszkodzeń budynku, powodując całkowite 

wycofanie go z eksploatacji. Ochrona bierna działa dzięki swojej 

obecności, bez interwencji ze strony człowieka i konieczności 

zasilania, nie wymaga żadnej konserwacji. 

 

   Reakcja na ogień  

 

Reakcja na ogień jest kryterium związanym z właściwościami wewnętrznymi 

materiału. Obejmuje wszystkie charakterystyki materiału w odniesieniu do 

oddziaływania na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru. Zgodnie z 

rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 21 listopada 2002 roku, 

Euroklasy (system klasyfikacji reakcji materiałów na ogień) określa się na 

podstawie nowych zharmonizowanych testów obowiązujących w Europie. 

Tabela zamieszczona obok prezentuje odpowiedniki Euroklas (A1 do D) w 

odniesieniu do poprzednich klas reakcji na ogień (M0 do M4). 

 

SBI - testy reakcji na ogień 

 

   Odporność na działanie ognia  

 

Odporność na działanie ognia jest tak samo istotnym parametrem jak 

izolacja akustyczna i cieplna, który należy przewidzieć na etapie 

projektowania budynku. Zasady przeprowadzania testów odporności 

na ogień oraz klasyfikację z nich wynikającą zdefiniowano w 

rozporządzeniu z dnia 22 marca 2004 roku (które zastępuje 

rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1999 roku). Do oceny różnych 

poziomów odporności na ogień testowanych konstrukcji wykorzystuje 

się trzy kryteria. 

 
Wytrzymałość mechaniczna (klasyfikacja europejska „R”) 

W przypadku poziomych elementów strukturalnych to kryterium 

uważa się za zadowalające, jeżeli uzyskane ugięcie nie przekracza 

1/30powierzchni lub jeżeli prędkość deformacji nie przekracza 3 

mm/min na metr powierzchni. W przypadku pionowych elementów 

strukturalnych, to kryterium uważa się za zadowalające, jeżeli 

prędkość zapadania nie przekracza 3 mm/min na metr wysokości lub 

jeżeli osiadanie nie przekracza 1/100 wysokości. 

Szczelność względem płomieni i gorących oraz łatwopalnych 

gazów (klasyfikacja europejska „E”) 

Tego kryterium nie uznaje się za zadowalające, jeżeli zaobserwowano: 

• Zapłon płata bawełny hydrofilnej umieszczonej w pobliżu próbki 

• Penetrację otworu o określonej wielkości 

• Przedostanie się lub podtrzymanie wytwarzania płomieni na 

powierzchni nienarażonej 

 
Izolacja cieplna (klasyfikacja europejska „I”) 

To kryterium uznaje się za zadowalające, gdy wzrost temperatury 

powierzchni nienarażonej na ogień nie przekracza średnio 140°C lub 

punktowo 180℃. 

Euroklasy produktów 

budowlanych innych niż 

posadzki (NF EN 13 501-1) 

 

Wymagania 

określone 

przepisami 

A1 - - Niepalny 

A2 s1 d0 M0 

A2 s1 d1  
 

 
M1 

Palny, ale nie jest łatwopalny 

 
A2 

s2 d0 

s3 d1 

 

B 

s1  
d0 

d1 
s2 

s3 

 

C 

s1  
d0 

d1 

 
M2 

Palny, nie ulega łatwo zapłonowi 
s2 

s3 

 
 

D 

s1  
d0 

d1 

M3 
Palny, w średnim stopniu 

łatwopalny 

s2 M4 
Palny wysoce łatwopalny s3 

Euroklasy przewidują również klasyfikację dodatkową: 
s (1,2,3) w odniesieniu do wytwarzania spalin, d (0,1,2) w odniesieniu do 
spadających kropel i płonących fragmentów. 
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   Teksty prawne  
 

W zależności od zagrożeń powiązanych z każdym typem budynku 

(wysokość, liczba osób, działalność itp.), teksty prawne klasyfikują 

budynki i wskazują dla każdego typu budynku zalecenia, których 

należy przestrzegać w odniesieniu do ognia. 

Teksty prawne stanowią jedyne dokumenty referencyjne i należy ich 

przestrzegać całościowo. 

Zakłady sklasyfikowano według następujących kategorii: Budynki 

użyteczności publicznej (E.R.P.) : rozporządzenie z dnia 25/06/80 

ze zmianami 

Budynki wysokościowe (I.G.H.) : rozporządzenie z dnia 18/10/77 

ze zmianami 

Budynki mieszkalne: rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1986 

roku ze zmianami Instalacje sklasyfikowane jako ICPE: Ustawa z 

dnia 19/07/1996 i rozporządzenia dotyczące instalacji 

podlegających zgłoszeniu 

Miejsca pracy: Kodeks pracy i rozporządzenie z dnia 05/08/1992 ze 
zmianami 

 

   Klasyfikacja budynków  
 

Budynki użyteczności publicznej (E.R.P.) 

E.R.P sklasyfikowano na pięć kategorii i typów. Typ budynku zależy 

od sposobu eksploatacji. Kategorie określa się na podstawie liczby 

odwiedzających i personelu. 

1 : ponad 1500 osób 

2 : od 701 do 1500 osób 

3 : od 301 do 700 osób 

4 : 300 osoby i mniej, z wyjątkiem budynków ujętych w 5. kategorii 

5 : zakłady ujęte w artykule R 123-14, w których liczba osób nie 

osiąga liczby określonej w regulaminie bezpieczeństwa dla każdego 

sposobu eksploatacji. 

 
Klasyfikacja przedstawiona poniżej dotyczy wyłącznie zakładów od 1 

do 4kategorii. 

Budynki o dużej i bardzo dużej wysokości (I.G.H. i I.T.G.H.)  

Budynek I.G.H. to budynek, którego wysokość przekracza 50 m w 

przypadku budynków mieszkalnych lub 28 m w przypadku budynków 

innego typu. 

 
Budynek I.T.G.H. to budynek o wysokości przekraczającej 200 m. 

 
Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2012 roku (które zastępuje 

rozporządzenie z dnia 18 października 1977 roku) obejmuje ogólne 

wspólne środki dla wszystkich klas I.G.H. i przepisy specjalne dla 

różnych klas budynków. 

 
Różne klasy budynków zdefiniowano w następujący sposób: 

GHA: budynki mieszkalne  

GHO: budynki hotelarskie 

GHR: budynki szkolne 

 GHS: budynki wykorzystywane jako archiwa  

GHU: budynki ośrodków zdrowia i szpitali 

GHW1: budynki biurowe: 28 m PBDN*  50 m  

GHW2: budynki biurowe: PBDN* > 50 m 

GHZ: budynki o zastosowaniach mieszanych lub obejmujące 
E.R.P. 

 
*PBDN: Posadzka ostatniego piętra 

 

 

Zakłady funkcjonujące w budynku 

 
J: rozwiązania konstrukcyjne dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 

L: Sale wykładowe, konferencje, zebrania, 
spektakl lub uniwersalne 

M: Sklepy, centra handlowe N: Restauracje, 

pijalnie O: Hotele, pensjonaty 

P: Sale taneczne, pokoje zabaw 

R: Szkolnictwo, kolonie wakacyjne 

S: Biblioteki, centra dokumentacji 

T: Sale wystawowe 

U: Instytucje zdrowia 

V: Instytucje kulturalne 

W: Administracja, banki, biura 

X: Kryte instalacje sportowe 

Y: Muzea 

Instytucje specjalne 

 

EF: Instytucje pływające 

GA: Dworce 

OA: Hotele - restauracje na wysokości 

PA: Instytucje na otwartym powietrzu 

PS: Parkingi kryte 

SG: Konstrukcje dmuchane  

CTS: Namioty cyrkowe i namioty 

 REF: Schroniska górskie 
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   Znaczenie izolacji cieplnej  

 

Znaczenie izolacji cieplnej 

Izolacja cieplna obejmuje wszystkie materiały i technologie 

zastosowane, aby ograniczyć przenikanie ciepła między 

środowiskiem zimnym a środowiskiem ciepłym. Wykorzystuje się ją 

głównie w materiałach tekstylnych, samochodach i przemyśle oraz 

oczywiście w budynkach głównie, aby podtrzymywać komfortową 

temperaturę wewnątrz pomieszczeń. 

 
Projektu izolacji cieplnej budynku nie można potraktować 

powierzchownie. Nie wystarczy połączyć różne warstwy izolacji. 

Izolację budynku należy rozpatrywać w sposób całościowy, 

zwracając szczególną uwagę na mostki cieplne. Nawet w przypadku 

zastosowania bardzo wydajnych produktów, obecność stref źle 

izolowanych lub bez izolacji w powłoce cieplnej budynku sprzyja 

powstawaniu mostków cieplnych prowadzących do dużych strat 

ciepła, zbierania się wilgoci i większego zużycia energii pierwotnej. 

Z tego powodu należy stworzyć powłokę izolacji cieplnej, która nie 

ma przerw i która otacza elementy konstrukcyjne. 

 
Daje ona różne korzystne efekty: 

• Zmniejszenie zużycia energii i kosztów utrzymania. 

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku 

spalania paliw kopalnych i w konsekwencji zmniejszenie udziału 

w ocieplaniu klimatu i zmianach klimatycznych. 

• Usuwanie mostków cieplnych i ryzyka kondensacji. 

• Redukcja losowych strat i wzrostów ciepła znacząco wpływa na 

komfort środowiska wewnętrznego i zapewnia jego stabilność w 

czasie. 

 

   Kontrola utraty ciepła lub strat cieplnych   

 

Ciepło przenikające przez ścianę mierzy się za pomocą 

współczynnika przenikania ciepła U, który wyrażą się w postaci ilości 

energii w watach na metr kwadratowy na każdy stopień różnicy 

między wnętrzem a zewnętrzną częścią budowli (W/m²K). 

Współczynnik U zależy od oporu cieplnego R (w m²K/W) każdej 

warstwy ściany oraz konfiguracji całości, która może powodować 

powstawanie mostków cieplnych (belki lub słupy z inną izolacją, 

przejścia rur przez ścianę itd.). 

 
 

   Energia we Francji w liczbach  

 

ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ  EMISJA CO2 

Podział według sektorów końcowego zużycia energii we 

Francji metropolitalnej 

Przemysł stalowy 

 
 

 
Przemysł 

 
Podział według sektorów emisji CO2 do atmosfery we 
Francji metropolitalnej (ocena szacunkowa) 

Pozostały transport** 

 

 
Przetwarzanie 

energii 
 

Transport  
 

Transport drogowy 

 
 

Przemysł 

wytwórczy 

 

 

Rolnictwo Branża mieszkaniowa i 
usługowa 

 

Leśnictwo  

bez UTCF* 

 

 
Branża mieszkaniowa i 

usługowa 

 

Źródło: kalkulacja SOeS, na podstawie dostępnych danych dla 
energii 

 
 

* UTCF: Wykorzystanie gleb, ich przemiana i lasy. 

** Pozostały transport: na podstawie definicji umowy ramowej narodów zjednoczonych na temat zmian 

Źródło: Citepa/Coralie format Secten, kwiecień 2012 r. 
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   Przepisy dotyczące energii cieplnej 2012  

 

RT 2012 

Przepisy dotyczące energii cieplnej mają na celu skłonić 

przedstawicieli branży budowlanej do projektowania budynków 

zużywających mniej energii pierwotnej, aby ograniczać zużycie 

gazów cieplarnianych i zapewniać niezależność energetyczną kraju. 

Te cele określa głównie artykuł 4 ustawy „Grenelle 1” (2007). 

Rozpatrując szczegółowo RT 2012, główny cel polega na narzuceniu 

zużycia energii pierwotnej na średnim poziomie mniejszym niż 

50 kWh/m²/rok w budynkach. 

 
Ten cel współgra z trzema innymi: 

• Modulacja wymogów dotyczących zużycia w zależności od emisji 

gazów cieplarnianych przez budynki, 

• Modulacja wymogów dotyczących kryteriów technicznych 

(lokalizacja geo graficzna, charakterystyka i sposób eksploatacji 

budynków), 

• Dodatkowa definicja ambitnego progu maksymalnego 

zapotrzebowania na energię grzewczą budynków, aby zapewnić 

wysoką jakość koncepcji energetycznej budynku. 

Konkretniej, RT 2012 wymusza trzy wyniki ilościowe wynikające z 

tych czterech celów. 

 
Zapotrzebowanie bioklimatyczne: „Bbiomax” 

Wymagania polegają na ograniczeniu zapotrzebowania na energię 

przeznaczoną do ogrzewania, chłodzenia i oświetlania budynku, co 

przede wszystkim wymusza projektowanie budynków z dobrą izolacją 

cieplną. Kryterium „Bbiomax” określa się w zależności od strefy 

geograficznej, wysokości i powierzchni danego budynku. 

Wymóg maksymalnego zużycia: „Cmax” 

Współczynnik „Cmax” narzuca ograniczenie zużycia energii 

pierwotnej budynku. Przy obliczaniu tego współczynnika bierze się 

pod uwagę pięć kryteriów: ogrzewanie, wytwarzanie ciepłej wody 

użytkowej, chłodzenie, oświetlenie i systemy dodatkowe (wentylatory, 

pompy). Średnio, graniczna wartość zużycia jest narzucona na 

poziomie 50 kWh/m²/rok. To ograniczenie można dostosowywać w 

zależności od typu budynku (indywidualny, zbiorowy, usługowy itd.) i 

strefy geograficznej, w której się znajduje. 

 
Komfort w budynkach w okresie letnim 

Po pięciu dniach ekspozycji na działanie ciepła, temperatura 

wewnątrz budynku nie może osiągać określonego poziomu. To 

kryterium nosi nazwę TIC (konwencjonalna temperatura 

wewnętrzna). 

 
Mostki cieplne 

W RT 2012 zaleca się zabezpieczenie mostków cieplnych i 

zapewnienie szczelności (którą sprawdza się za pomocą testu 

infiltrometrycznego, obowiązkowego w budynkach wielorodzinnych). 

Te dwa kryteria stanowią gwarancję uzyskania jakości umożliwiającej 

znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. 

Przepisy dotyczące energii cieplnej (RT 2005 i obecnie RT 2012) 

narzucają wartości graniczne dla mostków cieplnych w nowych 

konstrukcjach. 

 

 

 
 

 
200 

 
 
 
 
 

 
100 

 
 

50 

Zmiana progów maksymalnego zużycia wymaganego dla 

pięciu punktów objętych przepisami* 

 
 
 
 

2005 01/01/2013 Mi-2013 2014 2020 

RT 2005 

190 kWh/m2/rok dla 

wszystkich budynków 

(*) Ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, 

oświetlenie, chłodzenie i systemy dodatkowe 

(wentylatory, pompy). 

RT 2012 

50 kWh/m2/rok 

dla wszystkich budynków 

 

Etykieta THPE 

45 kWh/m2/rok dla budynków wielorodzinnych 

40 kWh/m2/rok do domów jednorodzinnych 
 

Etykieta Bepos 

około 30 kWh/m2/rok 

 
Budynek o 

dodatnim 

bilansie 
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 0,038 w 2010 roku i identyczne w 2016 

Straty ciepła systemu: 

0,64 do 0,70 W/m²K 

Projiso 
 

 
   Raport CSTB na temat sprawności izolacji natryskiwanych  

 

Kilku przedstawicieli branży wspólnie zrealizowało badanie 

przeprowadzone przez CSTB w celu stworzenia zestawienia 

porównawczego sprawności cieplnej izolacji natryskiwanych i paneli 

z wełny mineralnej. 

Na podstawie wyników tego badania okazało się, że łączenia i 

mocowanie metalowe tradycyjnych paneli izolacyjnych tworzą mostki 

cieplne. Dodatkowo, w systemie tego typu powstaje inny mostek 

cieplny z powodu struktury nośnej, której nie można zaizolować. 

Natomiast materiały natryskiwane pozwalają pokrywać całą 

izolowaną powierzchnię, tworząc nieprzerwaną powłokę, 

ograniczającą powstawanie mostków cieplnych. 

Z tego powodu, nawet gdy panel izolacyjny ma przewodność cieplną  

lambda o lepszej charakterystyce niż izolacja natryskiwana, panel 

izolacyjny ze względu na ograniczenia narzucane sposobem 

montażu, może wykazywać mniejszą sprawność w obszarze utraty 

ciepła po jego zamontowaniu. 

Badanie DER/HTO2010-336-AD/LS zrealizowane przez CSTB, 

porównujące dwa rodzaje izolacji potwierdza ten tok rozumowania. 

Raport z badania podkreśla głównie, że straty ciepła systemu izolacji 

natryskiwanej są nawet o 34 % mniejsze niż w przypadku izolacji 

wykonanej za pomocą paneli z wełny mineralnej. 

Takie wyniki zawdzięcza się głównie „nieobecności zintegrowanych 

mostków cieplnych i przede wszystkim dzięki możliwości izolowania 

(powłoką natryskiwaną) belek”. 

 

Izolacja cieplna podmurówki ściany betonowej za pomocą FIBREXPAN® 

 
Izolacja cieplna podmurówki ściany betonowej za pomocą paneli z wełny mineralnej 

 
W uwzględnianych założeniach, straty ciepła systemu izolacji FIBREXPAN® są nawet o 34% mniejsze niż w przypadku izolacji wykonanej za 

pomocą paneli z wełny mineralnej. 

 
Mocowania metalowe i łączenia między panelami tworzą zintegrowane mostki cieplne. 

 
Podsumowanie raportu CSTB: 

„Przy takim samym oporze cieplnym, technologia izolacji poprzez natrysk pneumatyczny wełny żużlowej wyróżnia się ze względu na 

brak zintegrowanych mostków cieplnych i przede wszystkim przez możliwość izolacji belek”. 

 
Raport CSTB: DER/HTO2010-336-AD/LS 

 
> Łączenia między panelami 

> Mocowania przelotowe izolacji 

> Utrudniona izolacja belek 

 0,046 w 2010 roku, obecnie 0,038 

 
> Ciągłość izolacji cieplnej 

> Izolacja belek 

Straty ciepła systemu: 

0,44 do 0,46 W/m²K 

Izolacja cieplna 
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Projiso 
 

Poprawa akustyki i izolacyjność akustyczna 

 

 
  

 

   Waga kontroli akustycznej  

 

Hałas lub niepożądane dźwięki mogą stanowić czynnik szkodliwy lub 

jeżeli występują w nadmiarze i długotrwale, mogą utrudniać 

koncentrację, ograniczać rozumienie mowy lub w najgorszym 

przypadku prowadzić do uszkodzeń słuchu. W efekcie narażone są 

zdrowie, bezpieczeństwo i produktywność. Kontrola hałasu tła 

dotyczy całego świata. 

Kontrola hałasu 

W budynku ludzie odbierają hałas na dwa sposoby: 

• W postaci dźwięków pogłosowych (lub echa), gdy źródła dźwięku 

znajdują się w tej samej przestrzeni (mowa tu o absorpcji lub 

poprawie akustyki). 

• W postaci odgłosów powietrza lub dźwięku uderzeń, gdy źródło 

dźwięku pochodzi z przestrzeni przyległych (mówimy tu o izolacji 

akustycznej lub izolacyjności akustycznej). 

 

   Poprawa akustyki  

 

Absorpcja dźwięku jest związana z tłumieniem (lub 

pochłanianiem/poprawą) hałasu pogłosowego powstającego w tej 

samej przestrzeni co źródło dźwięku. Pokrycie całości lub części 

przestrzeni materiałem pochłaniającym dźwięk to powszechnie 

stosowana metoda. 

Energia fali dźwiękowej jest częściowo odbijana i częściowo 

pochłaniana, gdy napotyka przeszkodę. Skuteczność, z jaką materiał 

pochłania dźwięk mierzy się na podstawie jego współczynnika 

pochłaniania dźwięku, definiowanego jako stosunek energii dźwięku 

pochłanianej do całkowitej energii dźwięku dostępnej na powierzchni. 

Na przykład, materiał, który pochłania 75% energii dźwięku o danej 

częstotliwości, który napotyka jego powierzchnię, ma współczynnik 

pochłaniania dźwięku s 0,75 dla tej częstotliwości. Współczynnik 

absorpcji dźwięku zmienia się w zależności od różnych 

częstotliwości. 

Aby scharakteryzować właściwości pochłaniania danego materiału w 

całym zakresie częstotliwości słyszalnych, stosuje się dwie metody: 

• Współczynnik redukcji hałasu (NRC) to średnia współczynników 

pochłaniania dźwięku zmierzonych w zakresie częstotliwości od 

250 do 2000 Hz. 

• Ważony współczynnik pochłaniania dźwięku w uwzględnia 
dodatkowo  

percepcję ludzkiego ucha i jest uzupełniony wskaźnikiem kształtu, 

który wskazuje, czy produkt jest szczególnie wydajny w obszarze 

pochłaniania niskich częstotliwości (wskaźnik L), średnich 

(wskaźnik M) lub wysokich (wskaźnik H). 

   Izolacyjność akustyczna  

 

Wzrost pochłaniania dźwięku w przestrzeni nie oznacza zwiększenia 

izolacyjności akustycznej między różnymi przestrzeniami, mimo że 

wynika z tego kilka korzyści. Nie istnieje bezpośredni związek między 

poprawą a izolacyjnością. W związku z tym zachodzi konieczność 

dokonania bezpośredniej oceny tych właściwości. 

 
Pomiar izolacyjności akustycznej w stosunku do hałasów 

powietrznych ściany realizuje się zgodnie z normą NF EN ISO 140-3, 

z odnotowaniem dla każdej częstotliwości różnicę natężenia między 

dźwiękiem emitowanym a dźwiękiem zmierzonym z drugiej strony 

ściany. Uzyskuje się w ten sposób wykres prezentujący izolacyjność 

R w zależności od częstotliwości. 

Na podstawie tego wykresu określa się jeden wskaźnik ważony Rw 

(C; Ctr), w dB. 

Warunki adaptacji C i Ctr wykorzystuje się do obliczenia: 

• Izolacyjności w odniesieniu do hałasów pochodzących z 

sąsiedztwa, działalności przemysłowej lub lotnisk: RA = Rw + C 

w dB 

• Izolacyjność w odniesieniu do hałasów pochodzących z 

naziemnej infrastruktury transportowej: RA,tr = Rw + Ctr w 

dB. 

 
Jednak, należy pamiętać, że zgodnie z normą NF EN ISO 140-3: 

1995, „Wyników pomiarów […] nie można więc 

zastosować bezpośrednio na miejscu, bez uwzględnienia innych 

czynników, które wpływają na izolacyjność akustyczną, zwłaszcza 

przenikanie na boki i współczynnik strat”. 
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   Wybór odpowiedniego systemu ochrony ogniowej, cieplnej lub akustycznej  

 

W przypadku aplikacji na przykład, takich jak struktury betonowe lub 

stalowe, specjalista ds. materiałów musi zadać sobie serię pytań, 

podczas doboru produktu natryskiwanego. 

 
1.Jakich właściwości się wymaga (odporność na działanie 

ognia, poprawa akustyki, izolacja cieplna)? 

2. Czy produkt będzie narażony na uszkodzenia fizyczne? 

3. Czy masa ma znaczenie? 

4. Czy cena jest uznawana za podstawowe kryterium 

wyboru? 

5. Czy szybkość montażu ma decydujące znaczenie? 

6. Czy dostęp jest trudny? 

7. Czy zachodzą interakcje z innymi branżami? 

8. Czy produkt będzie używany w komorze cyrkulacji 

powietrza? 

9. Czy produkt może być łatwo naprawiany? 

10. Czy wygląd i typ wykończenia mają znaczenie? 

Ta lista pytań pozwala wybrać produkt z uwzględnieniem wszystkich 

parametrów i uniknięciem problemów kontraktowych, które mogą 

prowadzić do zmian warunków w wyniku nieprecyzyjnego doboru w 

oparciu wyłącznie poziom właściwości, jak na przykład wartość oporu 

cieplnego. Wszyscy specjaliści ds. materiałów powinni początkowo 

uwzględnić punkty 1 do 3 i 5 do 10. 

 
Dopiero po wybraniu produktu, który najlepiej odpowiada potrzebom 

klienta należy uwzględnić punkt 4 (cena) podczas wyboru produktu. 

 
   Porady i zalecenia dotyczące maszyn do natryskiwania  

 

Produkty włókniste 

Natryskiwanie odbywa się za pomocą maszyny natryskującej hydrauliczno-pneumatycznej. 

 
Maszyna obejmuje również: 

• zasobnik zasilania 

• Układem zgrzeblarki 

• Układem wydmuchu (wentylator, turbina lub sprężarka) 

• Przewód do transportu mieszanki natryskiwanej 

• Pistolet do natryskiwania mieszanki i wody. 

 
Pracownik wykonujący natrysk wykonuje ustawienia natężenia przepływu w zależności od zaleceń technicznych producenta. 

 

Projiso Wybór i wdrażanie systemów ochrony ogniowej, 

cieplnej i akustycznej 
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   Porady i zalecenia dotyczące użytkowania i stosowania produktów natryskiwanych włóknistych  

 

Prezentacja powłok włóknistych 

Mieszanina włóknista to powłoka natryskowa występująca w postaci 

waty. Produkt jest poddawany gręplowaniu w maszynie, a następnie 

jest transportowany w przewodzie do lancy za pomocą sprężonego 

powietrza. Na obwodzie wylotu przewodu rozmieszczono dysze 

zasilane wodą, która umożliwia zwilżanie produktu przed 

natryskiwaniem na podłoże. 

Stosowanie produktów włóknistych szczegółowo opisano w DTU 

27.1, norma NF P 15-202: 2004. 

 
Stosowanie powłok włóknistych 

Natryskiwanie należy wykonywać z przestrzeganiem następujących 

warunków: 

 
Prace musi wykonać personel przeszkolony przez przedsiębiorcę. 

 
Pomieszczenia muszą być suche i mieć odpowiednią wentylację. 

Temperatura w pomieszczeniu i podłoża musi być większa niż +5°C i 

mniejsza 45°C. 

Podłoża murowane i betonowe muszą być suche (czas schnięcia 

większy lub równy 45 dni w przypadku podłoży nowych). 

 

Konstrukcje metalowe zabezpieczono, jeżeli dokumentacja 

szczegółowa zamówienia to określa, zalecaną w nich powłoką 

antykorozyjną. 

 
W przypadku ochrony ogniowej, należy skorzystać z raportu 

klasyfikacji lub charakterystyki. 

 
Wyposażenie do mocowania wykonywanego po natrysku jest 

dostępne na miejscu razem z zasobnikami umożliwiającymi 

zapewnienie ciągłości prac. 

 
Podłoże nie może być narażone na działanie uderzeń lub wibracji w 

czasie prac oraz w okresie niezbędnym do uzyskania końcowej 

charakterystyki mechanicznej produktu. Ten okres zależy od rodzaju 

produktu i warunków temperaturowych oraz wilgotności. 

 
Należy skrupulatnie przestrzegać stosowania zalecanych 

produktów podkładowych. W razie wątpliwości, należy 

skontaktować się z naszym działem technicznym. 

 

 
Uwaga: Klasyfikacja robót to 7142 (izolacja cieplna - poprawa 

akustyki poprzez natryskiwanie - wtryskiwanie) lub 7143 

(zabezpieczenia bierne przeciwpożarowe). 
 

  

Projiso Wybór i wdrażanie systemów ochrony ogniowej, 

cieplnej i akustycznej 



 

 

 

 

Informacje ogólne na temat 
ochrony przeciwpożarowej 
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Projiso 
 

Ochrona ogniowa konstrukcji betonowych 

 

 
  
 

Stabilność ogniową konstrukcji i podłoży z betonu zbrojonego 

określa się na podstawie ograniczenia wzrostu temperatury 

stali i zbrojenia w betonie. 

 
Metody prognozowania na podstawie obliczeń właściwości 

ogniowych konstrukcji betonowych opisano w Eurokodzie NF 

EN 1992-1-2. Normy przewidują, że element konstrukcyjny z 

betonu zachowuje odporność ogniową przez 2 godziny, gdy 

jego grubość minimalna wynosi 12 cm a powłoki stalowe 4 

cm. 

 
Praktycznie we wszystkich konstrukcjach typowa powłoka ma 

2 cm. Z tego powodu elementy betonowe wymagają ochrony 

ogniowej, która skompensuje tę różnicę grubości. 

 
Płyty żebrowane 

Podmurówki posadzek betonowych chroni się dokładnie tak 

samo jak elementy konstrukcyjne za pomocą takich samych 

produktów odpornych na ogień. 

Posadzki wypełniane 

Podmurówki posadzek wypełnianych z betonu lub ceramiki z 

podmurówką karbowaną chroni się tak, jak inne elementy 

konstrukcyjne za pomocą takich samych produktów 

zabezpieczających. 

 
W przypadku ochrony za pomocą FIBROFEU® posadzki 

wypełnianej ceramicznej wymagane jest zastosowanie folii 

metalowej. 

 
Projiso oferuje różne rozwiązania przeciwpożarowe pod 

konstrukcje betonowe 

Powłoki włókniste na bazie wełny 

mineralnej (FIBREXPAN®,  

FIBROFEU®). 

 
Doboru produktu dokonuje się w zależności od różnych 

właściwości danej budowy. 

 
 

Wyciąg NF EN 1992-1-2  

 
Płyta pełna 

     

Czas odporności na działanie 
ognia 

60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

Grubość płyty (mm) 80 100 120 150 175 

Powłoka stalowa (mm) 20 30 40 55 65 

 

 
Przypadek belek prostokątnych (belki na podporach pojedynczych) 

Czas odporności na działanie 
ognia 

60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

Grubość belki (mm) 120 150 200 240 280 

Powłoka stalowa (mm) 40 55 65 80 90 

 

 
Przypadek belek prostokątnych (belki ciągłe) 

Czas odporności na działanie 
ognia 

60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

Grubość belki (mm) 120 150 200 240 280 

Powłoka stalowa (mm) 25 35 45 60 75 

 

 
Przypadek ścian nośnych (narażonych z jednej strony) 

Czas odporności na działanie 
ognia 

60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

Grubość ściany (mm) 130 140 160 210 270 

Powłoka stalowa (mm) 10 25 35 50 60 

 

W tabelach przedstawionych powyżej określono wymiary minimalne grubości konstrukcji i powłok stalowych, aby elementy 

uzyskały wymaganą odporność ogniową. 

Gdy grubości konstrukcji betonowej są niewystarczające, aby osiągnąć wymagany czas odporności na działanie ognia, 

zastosowanie produktu natryskiwanego pozwala uzupełnić brakującą grubość betonu. 
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Projiso 
 

Ochrona ogniowa konstrukcji stalowych 

 

 
  
 

Temperatura krytyczna 

Wzrost temperatury powoduje znaczną zmianę właściwości 

mechanicznych stali. 

 
Przy 400°C, granica elastyczności stali spada do 60% 

wartości początkowej. Dowiedziono, że konstrukcja stalowa 

poddana działaniu ciepła nie będzie zapewniać swojej funkcji 

nośnej po pewnym czasie i ulegnie spłynięciu. Temperatura, w 

której następuje takie zdarzenie to temperatura krytyczna. 

 
Temperatura krytyczna różni się w zależności od obciążenia 

początkowego i zależy głównie od stopnia dopuszczalnych 

naprężeń oraz ich rodzaju. 

 
W celu uproszczenia, następujące wartości minimalne 

temperatur krytycznych można wykorzystać na podstawie 

Eurokodu 1993-1-2: 

- 500°C dla elementów sprężanych lub elementów 

poddawanych ugięciu i sprężaniu osiowemu. 

- 540°C dla belek izostatycznych i elementów napiętych. 

- 570°C dla belek statycznie niewyznaczalnych. 

 
Współczynnik masywności 

Współczynnik masywności S/wyraża stosunek powierzchni 

narażonej na działanie strumienia cieplnego S [m2] i objętości 

elementu na jednostkę długości V [m3]. Ta wartość bardzo 

mocno wpływa na reakcję na ogień elementu danej 

konstrukcji. 

 
Element, który ma iloraz S/V [m-1] o małej wartości będzie 

wolniej ulegał nagrzewaniu niż element o większym 

współczynniku masywności. Będzie miał również większą 

odporność na działanie ognia. 

 
Następująca tabela zawiera współczynniki masywności 

typowych profili metalowych dla belek narażonych z 3 stron i 

słupów narażonych z 4 stron. 

W przypadku innych typów należy skontaktować się z działem 
technicznym Projiso. 

 

Współczynniki masywności typowych profili metalowych (w m-1) 

Belki metalowe narażone z 3 stron  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - 371 346 267  
100 218 180 336 302 253  
120 221 167 311 269 -  
130 - - - - 236  
140 209 155 291 239 -  
150 - - - - 210  
160 190 140 269 220 -  
175 - - - - 202  
180 186 131 254 200 -  
200 175 122 235 185 191  
220 162 116 221 171 183  
240 148 108 205 161 -  
250 - - - - 169  
260 141 105 - 149 -  
270 - - 198 - 162  
280 136 102 - 139 -  
300 127 96 188 131 151  
320 118 92 - 124 -  
330 - - 175 - -  
340 112 89 - 117 -  
360 108 86 163 110 -  
380 - - - 105 -  
400 102 83 153 100 -  
425 - - - 95 -  
450 97 78 144 90 -  
475 - - - 85 -  
500 92 77 133 81 -  
550 91 76 125 76 -  
600 89 75 116 68 -  

 
 

Słupy metalowe narażone z 4 stron  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - 431 402 309  
100 266 219 390 350 291  
120 268 202 360 310 -  
130 - - - - 268  
140 253 188 336 275 -  
150 - - - - 239  
160 231 170 310 253 -  
175 - - - - 228  
180 226 158 293 230 -  
200 212 148 269 212 214  
220 196 140 254 196 205  
240 179 131 236 184 -  
250 - - - - 188  
260 171 127 - 170 -  
270 - - 227 - 180  
280 165 124 - 159 -  
300 153 116 216 150 168  
320 142 110 - 141 -  
330 - - 200 - -  
340 135 106 - 133 -  
360 129 103 186 125 -  
380 - - - 119 -  
400 121 98 174 113 -  
425 - - - 107 -  
450 113 92 163 101 -  
475 - - - 96 -  
500 107 89 150 91 -  
550 105 88 141 85 -  
600 102 86 130 76 -  

 

Zasada działania 

Powłoka zawierająca produkt włóknisty nałożona na 

konstrukcję metalową spowalnia proces nagrzewania się stali i 

w konsekwencji wpływa korzystnie na reakcję na ogień. 

 
Grubość nakładanej powłoki zależy od: 

• Rodzaju materiału zabezpieczającego 

• Współczynnika masywności chronionego profilu 

• Temperatury krytycznej chronionego profilu 

 
Powłoka oferowana przez Projiso 

• Powłoka włóknista sucha na bazie wełny mineralnej 
FIBROFEU® 

Przygotowanie 

• Podłoże stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym lub 

bez. Mimo że nasze produkty nie sprzyjają korozji stali, 

zaleca się zastosować podkład alkidowy lub epoksydowy, 

aby zapewnić długotrwałą odporność na korozję. W 

przypadku innych typów podłoży należy skontaktować się z 

działem technicznym Projiso. 

• Podłoże musi być w dobrym stanie, suche, odpylone, bez 

pozostałości walcowania, rdzy, oleju i wszelkich innych 

zanieczyszczeń, które mogą utrudniać prawidłowe 

przywieranie. 

• Przed nałożeniem powłoki do ochrony ogniowej należy 

nałożyć odpowiedni podkład poprawiający przywieranie. 

 
Na następnych stronach przedstawiono przykładowe grubości. 
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Projiso 
 

Ochrona ogniowa posadzek betonowych ze 
stalowymi powłokami współpracującymi 

 

 
  

Problemy związane z ochroną ogniową posadzek betonowych 

ze stalowymi powłokami współpracującymi nie różnią się w 

znacznym stopniu od występujących w przypadku ochrony 

posadzek z betonu zbrojonego. 

Również w tym przypadku podjęte działanie ma na celu 

ograniczać wzrost temperatury występującej tu stali. 

Projiso oferuje rozwiązanie zwiększające odporność na ogień: 

• Powłoka włóknista na bazie wełny mineralnej 
 

Rozwiązanie do ochrony płyt mieszanych ze stalowymi 

powłokami współpracującymi oferowane przez Projiso jest 

odpowiednie pod warunkiem spełnienia następujących 

wymogów: 

• Powłoki stalowe współpracujące podlegają opinii 

technicznej w trakcie zatwierdzania 

• Grubość blachy powłoki stalowej współpracującej większa 

lub równa 0,75 mm 

• Szerokość dna fali (L2) stalowej powłoki współpracującej 

mniejsza lub równa 187 mm 

• Wysokość fali (H2) powłoki stalowej współpracującej 

mniejsza lub równa 87 mm 

• Dotyczy wszystkich płyt mieszanych z powłoką stalową 

współpracującą trapezoidalną, grubość skuteczna* większa 

lub równa 73 mm 

• Dotyczy wszystkich płyt mieszanych z powłoką stalową 

współpracującą z końcówką zaokrągloną, grubość 

skuteczna* większa lub równa 80 mm 

* Grubość skuteczna =  H1 +  H2 x (L1 + L2) / 2 
L1 + L3 
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Projiso 
 

Ochrona ogniowa przewodów 

wentylacyjnych i oddymiających 

 

 
  

 

   Przewody wentylacyjne  
 

W razie pożaru przewody wentylacyjne zapewniają dostarczanie świeżego powietrza i uzyskanie nadciśnienia w 

sąsiednich pomieszczeniach. Przewody przechodzą czasami przez strefy pożaru zanim dotrą do stref chronionych. 

Szczególnie istotnym jest zagwarantowanie, aby przewody wentylacyjne spełniały następujące wymogi, gdy są 

narażone od zewnątrz na działanie ognia (działanie normalne) lub od wewnątrz (w przypadku uszkodzenia przewodu): 

• Szczelność ogniowa, aby uniemożliwić rozprzestrzeniania się ognia z jednego pomieszczenia do drugiego 

• Izolacja cieplna, aby ograniczyć wzrost temperatury. 

• Ograniczenie zniekształcenia i wytrzymałość mechaniczna przewodu i jego systemu mocowania, aby zapewnić trwałość w 

przewidywanym okresie czasu 

• Szczelność na spaliny (opcja), aby ograniczyć rozprzestrzenianie się trujących gazów. 

 
W tym obszarze norma EN 1366-1 wskazuje dwa rodzaje testów: 

• Test typu „przewód A”: jest na zewnątrz przewodu, w którym panuje podciśnienie. Ten test pozwala głównie zmierzyć 

szczelność ogniową i wobec spalin oraz izolację cieplną i wytrzymałość mechaniczną w razie ognia działającego z zewnątrz. 

• Test typu „przewód B”: ogień znajduje się na zewnątrz i wewnątrz przewodu, w którym przepływ powietrza zapewnia 

wentylator, pomiary temperatury wykonuje się na zewnątrz. Ten test pozwala głównie zmierzyć izolację cieplną ścianek 

przewodu, gdy ogień jest wewnątrz przewodu oraz zachowanie po uszkodzeniu przewodu, wentylator na wylocie przewodu 

jest regularnie wyłączany, aby symulować usterkę. 

 

Przewód A - Widok z góry 

Główny cel: Pomiar szczelności względem płomieni, spalin oraz gorących i łatwopalnych gazów w przypadku ognia 

działającego z zewnątrz. 

 
Przewód B - Widok z boku 

Główny cel: Pomiar izolacji cieplnej. 

Kolanko 
90° 

do -500 
Pa) 

Wentylat
or Piec 

 

 
Pr
z 

ewó
d 

(Pod 

 

 
ci 

 

 
śnienie
: -3 

 

 
0
0 

Przewód (Prędkość powietrza: 3 m/s) 

Otwór w przewodzie 

Piec 

Wentylat
or 

Przewód                          (Podciśnienie: -300 do -500 Pa) 
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Projiso 
 

Ochrona ogniowa przewodów 

wentylacyjnych i oddymiających 

 

 
  

 

   Przewody oddymiające  

 
Zadaniem przewodów oddymiających jest odprowadzanie gorącego i szkodliwego powietrza, aby ograniczać wzrost 

temperatury w pomieszczeniach i ułatwić interwencję drużyn strażackich. Oprócz właściwości przewodów 

wentylacyjnych, przewody oddymiające muszą cechować się następującymi cechami: 

• Wytrzymałość mechaniczna, gdy ogień znajduje się na zewnątrz i wewnątrz przewodu. 

• Szczelność, gdy ogień znajduje się tylko wewnątrz przewodu i gdy w przewodzie jest podciśnienie. Jest to niezbędne, aby 

upewnić się, że zasysane gazy są spalinami i gorącymi gazami pochodzącymi z pożaru, a nie czystym powietrzem z 

otoczenia przedostającym się przez nieszczelności w przewodzie. 

 
Aby potwierdzić te właściwości, przewody testuje się zgodnie z normą EN 1366-8, która wymaga pomyślnego wyniku 

testu: 

• Zgodnie z normą EN 1366-1 (przewody A i B) 

• Oraz testu uzupełniającego typu „przewód C”: ogień nana zewnątrz i wewnątrz przewodu. Wentylator zasysa gorące 

powietrze z pieca, a między częścią przewodu w piecu a częścią zewnętrzną umieszcza się perforowaną kratę co powoduje 

powstanie podciśnienia w części zewnętrznej. Ten test pozwala sprawdzić wytrzymałość mechaniczną przewodu, na który 

oddziałuje ogień od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić za pomocą sond lambda, czy powietrze w części zewnętrznej 

przewodu pochodzi ze strefy pieca, a nie z zewnątrz poprzez nieszczelności w przewodzie. 

 

Przewód C 

Główny cel: Pomiar szczelności i stabilności mechanicznej w przypadku ognia działającego od wewnątrz. 
 

 
 

   Klasyfikacja odporności przewodów na działanie ognia  
 

Na podstawie tych testów, właściwości przewodów wentylacyjnych lub oddymiających wyraża się w następującej 

klasyfikacji: 

• E: szczelność wobec płomieni i gorących gazów 

• I: izolacja cieplna: wzrost temperatury po stronie nienarażonej na działanie ognia mniejszy niż 140°C średnio i 180°C w 
każdym punkcie 

• S: szczelność wobec spalin, opcja 

• ho i/lub ve: zależnie od konfiguracji, w której przeprowadzono test (pozioma lub pionowa) 

• o i, o i lub o i: tylko w przewodach wentylacyjnych, jeżeli test przeprowadzono z ogniem działającym z zewnątrz (przewód A, 

klasyfikacja o  i) lub z ogniem działającym od wewnątrz (przewód B, klasyfikacja o  i) lub z obu stron (klasyfikacja o  i). 

Rozporządzenie z dnia 22 marca 2004 roku ze zmianami narzuca wymóg odporności przewodów wentylacyjnych w 

budynkach na działanie ognia z zewnątrz i od wewnątrz. Wszystkie przewody wentylacyjne z FIBROGAINE® uzyskały obie 

klasyfikacje i spełniają wymagania klasyfikacji o     i. 

• Multi: tylko w przypadku przewodów oddymiających wskazuje, że mogą być wykorzystywane do usuwania spalin ze stref z 

wieloma pomieszczeniami 

• Ciśnienie robocze: tylko w przypadku przewodów oddymiających, wskazuje maksymalne dopuszczalne podciśnienie lub 

nadciśnienie na zimno 

Otwór w przewodzie 
Krata 
perforowana 

Przewó
d 

(Podciśnien
ie: 

± 500 Pa) 

Piec 

Wentylat
or 



 

 

 

 

Karta techniczna i 

zastosowania Fibrexpan® 
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Projiso 
 

Karta techniczna Fibrexpan® 

ET
A 

DT
A 

ACERMI 

 

 

  

 

Izolacja cieplna Izolacyjność 

akustyczna Poprawa akustyki 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Fibrexpan® to powłoka natryskiwana przeznaczona do 

izolacji cieplnej powierzchni nienarażonych na działanie 

warunków atmosferycznych Fibrexpan® to materiał suchy 

złożony z wełny żużlowej, lepiszcza hydraulicznego i 

półsyntetycznego oraz różnych dodatków, dostępny w 

postaci płatków. 
 

• Posadzki i konstrukcje betonowe (izolacja cieplna, ochrona 

przeciwpożarowa, poprawa akustyki i izolacyjność 

akustyczna) 

• Posadzki z belkami i wypełniane betonem (izolacja cieplna, 

ochrona przeciwpożarowa, poprawa akustyki i izolacyjność 

akustyczna) 

• Płyty betonowe z powłokami stalowymi współpracującymi 

(izolacja cieplna i izolacyjność akustyczna) 

 

• Nie ulega gniciu 

• Niepalny 

• Łatwa aplikacja 

 

Patrz raport referencyjny i zasady aplikacji określone w 

certyfikacie technicznym (nr referencyjny certyfikatu 

technicznego 20/12- 345*V1). 
 

PROJISO FIXO-B® (beton) - PROJISO FIXO-M® (metal) 
 

PROJISO® FIXO-DUR 

 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i 

karta charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na 

zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub ziemi. 

Używać worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 

 

• Czas przechowywania: Maksimum 12 miesięcy od daty produkcji w 

nieotwieranym opakowaniu. 

• Warunki przechowywania: chronić przed ujemnymi temperaturami, 

wilgocią, nadmiernym ciepłem i intensywnym światłem słonecznym. 

• Opakowanie: worek plastikowy 20 kg. 

• Paletyzacja: 30 worków na paletę, 600 kg razem. 

 

Dziedziny zastosowań 

Opis 

Zastosowania 

Cechy i właściwości 

Aplikacja 

Podkłady 
poprawiające 

Wykończenie 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 

Izolacja cieplna 

posadzek mieszanych 

Poprawa akustyki i 

izolacyjność 

akustyczna 

Ochrona ogniowa i 

izolacja cieplna 

konstrukcji 

betonowych 

Charakterystyka 

Kolor Złamana biel 

Wygląd  Zwinięty lub sprasowany 

Gęstość 150 kg/m3 ± 15% 

Reakcja na ogień A1 - Raport CSTB RH 08-0388 A 

pH 9 

Początkowy czas wiązania 24 godziny w 20°C i 50% wilg. wzgl. 

Sposób wiązania Wiązanie hydrauliczne 

Temperatura użytkowania Od 5 do 45°C 

Niska biotrwałość Zgodnie z dyrektywą WE 97/69 

Przewodność cieplna 0,038 W/mK (certyfikat ACERMI 
16/224/1187) 

Klasyfikacja C.O.V. A+ 

Inne KDŚiS - MSDS - Oznakowanie CE 

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym opracowano na 
podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego produktu. Nie gwarantuje 
się wyników, ponieważ warunki użytkowania pozostają poza naszą kontrolą. 
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Projiso 
 

Izolacja cieplna Fibrexpan® 

Certyfik
at 

ACERMI 
DTA 

 

 
  
 
 

 
Produkt Fibrexpan® ma certyfikat ACERMI. 

Certyfikowane wartości przewodności i oporu cieplnego 

wskazano na następnych stronach. 

ACERMI obejmuje podwójne zobowiązanie: 

• Producenta, który zobowiązuje się do wprowadzenia 

systemu jakości i stosowania środków niezbędnych do 

kontroli jakości swoich produktów oraz utrzymywania tej 

jakości w czasie. 

• Wydającego certyfikat, niezależnej, kompetentnej i uznanej 

instytucji, której rola polega na zagwarantowaniu 

wiarygodności podanych charakterystyk oraz ich okresowej 

ocenie. 

 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 
www.acermi.com. 

 

Certyfikat ACERMI, który gwarantuje właściwości cieplne 

produktu w momencie opuszczenia fabryki, uzupełnia 

dokument techniczny zastosowania (specjalny certyfikat 

techniczny produktów z oznakowaniem CE). 

Fibrexpan® ma dokument techniczny zastosowania. 

Specjalny dokument, który uzupełnia DTU 27.1 pozwala 
potwierdzić: 

• Stosowanie Fibrexpan® do grubości 240 mm na podłożu 

murowanym lub betonie, bez zbrojenia pośredniego (z 

wyjątkiem wysokości większych niż 900 m) 

• Warunki stosowania Fibrexpan® na różnych podłożach, w 

tym płytach izolacyjnych, płytach tynkowych staff lub 

gipsowych, podłogach drewnianych itp. 

 

Rozwiązanie cieplne, pożarowe Fibrexpan® z powłoką 
wykończeniową Sidairless®. 

• Zalecenia pozwalające uzyskać natrysk dobrej jakości. 

 
Dokument techniczny zastosowania definiuje również metody 

kontroli, niezbędne do potwierdzenia właściwości 

gwarantowanych certyfikatem ACERMI, w momencie 

opuszczania fabryki, po aplikacji na miejscu. Wyniki kontroli są 

nanoszone w karcie robót. 

 

Cele karty robót: 

• określenie ilości natryskiwanej izolacji, 

• zapewnienie śledzenia drogi produktu gotowego luzem od 

fabryki do produktu gotowego zastosowanego w miejscu 

robót (część 2 karty), 

• zagwarantowanie właściwości cieplnych w zależności od 

gęstości i grubości powłoki nakładanych przez maszynę dla 

danej grubości. 

 
Karta jest dostępna w trzech egzemplarzach: 

• Jeden egzemplarz zachowuje firma wykonująca natrysk, 

• Jeden egzemplarz zachowuje zleceniodawca, 

• Jeden egzemplarz zachowuje inwestor. 

 
Te dokumenty potwierdzające należy przechowywać przez 

minimum 10 lat i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jedną kartę należy wypełnić dla każdej maszyny i każdej 

grubości natrysku (to znaczy dla każdego ustawienia). 

 
 

 
Rozwiązanie cieplne, pożarowe z zastosowaniem Fibrexpan®, z 
wykończeniem surowym. 

ACERMI 

Dokument techniczny zastosowania i 
certyfikat techniczny 

Karta robót 

http://www.acermi.com/
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Przewodność cieplna certyfikowana: λ = 0,038 W/mK 

Grubość Fibrexpan® 

aplikowana (mm) 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

R (m²K/W) 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25 5,50 5,75 6,05 6,30 

 

Grubości aplikacji Fibrexpan® są zależne od grubości płyty z betonu zbrojonego i współczynnika przenikania ciepła U, z 

uwzględnieniem oporów powierzchniowych, dla strumienia opadającego i ścianki wychodzącej na pomieszczenie zamknięte 

nieogrzewane. 

(Rs = 0,21 m2K/W): 

Beton zbrojony: = 2 W/mK 

Fibrexpan®:   = 0,038 W/mK 

 
Grubość płyty 

w mm 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

Opór 

cieplny 

płyty betonowej 

w m2K/W 

 

0,050 

 

0,055 

 

0,060 

 

0,065 

 

0,070 

 

0,075 

 

0,080 

 

0,085 

 

0,090 

 

0,095 

 

0,100 

 

0,105 

 

0,110 

 

0,115 

 

0,120 

W
s
p

ó
łc

z
y
n

n
ik

 p
rz

e
n

ik
a
n

ia
 c

ie
p

ła
 U

 w
 W

/m
2
K

 

0,17 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

0,19 195 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

0,21 175 175 175 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

0,23 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

0,25 145 145 145 145 145 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

0,27 130 130 130 130 130 130 135 130 130 130 130 130 130 130 130 

0,29 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

0,31 115 115 115 115 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

0,33 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

0,35 100 100 100 100 100 100 100 95 95 95 95 95 95 95 95 

0,37 95 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

0,39 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

0,41 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

0,43 80 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

0,45 75 75 75 75 75 75 75 75 70 70 70 70 70 70 70 

0,47 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

0,49 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

0,51 65 65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60 

0,53 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

0,55 60 60 60 60 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

0,57 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

0,59 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

0,61 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

0,63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 45 

0,65 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

0,67 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

0,69 45 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 

0,71 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

0,73 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Przykład: aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła U = 0,31 W/m2K, dla płyty o grubości 180 mm, konieczne jest 

wykonanie natrysku 110 mm Fibrexpan®. 

Projiso Przewodność cieplna Fibrexpan® 

Certyfikat 

ACERMI 

DTA 

Przewodność i opór cieplny 
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• Zastosowanie na elementach pełnych z betonu zbrojonego 

• Grubość ochrony płyt pełnych między 44 a 215 mm 

• Grubość ochrony ścian nośnych między 44 a 80 mm 

• Grubość ochrony belek prostokątnych między 40 a 80 mm 

• Nakładanie na konstrukcje betonowe surowe po usunięciu 

szalunku i wylaniu z zastosowaniem środków ułatwiających 

usuwanie szalunku typu ropa naftowa lub emulsja 

• Nakładanie na płyty pełne, belki prostokątne, ściany 

odsłonięte z jednej strony 

• Grubość płyt pełnych większa lub równa 120 mm 

• Grubość ścian nośnych większa lub równa 130 mm 

• Szerokość belek prostokątnych większa lub równa 150 mm 

• Podłoże zabezpieczone podkładem 

poprawiającym przywieranie PROJISO 

FIXO-B® przed aplikacją 

 
 
 

 
Grubość wymagana do ochrony płyt z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Płyta 

Grubość 120 mm 

Powłoka początkowa dowolnej stali 

Właściwości 

REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240 

Grubość minimalna Fibrexpan® (w mm) 44 44 44 44 90 

 
 

Grubość wymagana do ochrony belek z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Belka na pojedynczych podporach  Właściwości 

Szerokość   150 mm R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 

Powłoka początkowa (w mm) stali 0    10  20  30 0    10  20  30 0    10  20  30 0    10  20  30 0    10   20 30 

Grubość Fibrexpan® (w mm) 40   40 40  40 40   40 40  40 40   40 40  40 50   45 40  40 65   55   50 45 

 
 

Grubość wymagana do ochrony belek z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Belka ciągła Właściwości 

Szerokość   150 mm R 60 R 90 R 120 R 180 R 240 

Powłoka początkowa (w mm) stali 0    10  20  30 0    10  20  30 0    10  20  30 0    10  20  30 0    10   20 30 

Grubość Fibrexpan® (w mm) 40   40 40  40 40   40 40  40 40   40 40  40 40   40 40  40 55   50   50 50 

 
 

Grubość wymagana do ochrony ścian nośnych z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Powłoka narażona z 

jednej strony Grubość 

130 mm 

Powłoka początkowa dowolnej stali 

Właściwości 

REI 60 REI 90 REI 120 

Grubość minimalna Fibrexpan® (w mm) 44 44 44 

 

W każdej innej sytuacji prosimy o kontakt z nami. 

Projiso Ochrona ogniowa konstrukcji 

betonowych za pomocą 

Fibrexpan® 

 

Raport 
Efectis 
EFR 

16-002133 

R/REI 60 do 240 Zakres zastosowań 
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FIBREXPAN® - Raport z testu: CSTB 

 
Grubość 

Fibrexpan® 

 

Podłoże 

Częstotliwość w Hertzach 

 100   125   160   200   250 

Współczynnik absorpcji αs 

 

315 

 

400 

 

500 

 

630 

 

800 

 

1 000 1 250 1 600 2 000 2 500 3 150 4 000 5 000 

 
α w 

100 mm 
wyliczane 

Ciało 
stałe 

0,48 0,53 0,58 0,62 0,64 0,65 0,79 0,79 0,79 0,82 0,84 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,85 

110 mm 
wyliczane 

Ciało 
stałe 

0,50 0,55 0,60 0,63 0,64 0,71 0,80 0,78 0,80 0,83 0,85 0,88 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,85 

120 mm 
wyliczane 

Ciało 
stałe 

0,53 0,57 0,61 0,63 0,64 0,82 0,78 0,79 0,82 0,84 0,88 0,89 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,85 

130 mm 
wyliczane 

Ciało 
stałe 

0,55 0,59 0,63 0,64 0,75 0,80 0,79 0,81 0,83 0,86 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,90 

140 mm 
wyliczane 

Ciało 
stałe 

0,57 0,61 0,64 0,65 0,85 0,80 0,81 0,83 0,84 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95 0,90 

150 mm 
wyliczane 

Ciało 
stałe 

0,59 0,63 0,63 0,80 0,82 0,81 0,83 0,84 0,87 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 0,90 

160 mm 
zmierzone 

Ciało 
stałe 

0,31 0,56 0,73 0,86 0,80 0,87 0,86 0,90 0,97 1,01 0,97 1,01 1,01 1,00 0,98 1,01 1,03 1,04 1,00 

Podkład poprawiający przywieranie: PROJISO FIXO-B® i PROJISO FIXO-M® 

 

 

Projiso oferuje innowacyjne rozwiązanie w oparciu o natryskiwanie 

produktu Fibrexpan®, umożliwiającego poprawę izolacji akustycznej 

między pomieszczeniami położonymi jedno nad drugim. 

Mocowanie folii metalowej rozłożonej między powłoką papierową na 

płycie betonowej lub bez metalu na płycie betonowej. 

 
Natryskiwanie Fibrexpan® jedną lub kilkoma warstwami do uzyskania 

wymaganej grubości. 

 
Tabela poniżej podaje wartości izolacyjności akustycznej Rw+ C dla 

gołej płyty betonowej i dla płyty betonowej pokrytej różnymi 

grubościami powłoki Fibrexpan®, zgodnie z metodą aplikacji opisaną 

powyżej. 

 
 

Rw+C (dB) 
Grubość płyty betonowej 

140 mm  150 mm  160 mm  170 mm 180 mm 190 mm  200 mm  210 mm  220 mm  230 mm  240 mm  250 mm 

Grubość 

Fibrexpan® 

bez siatki 

80 do 120 mm 50 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 

130 do 160 mm 49 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 

plus powłoka sidairless 80 do 160 mm 49 51 52
 53 

54 55 56 57 58 58 59 60 

Grubość 

Fibrexpan

® 

100 do 110 mm 56 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67 

120 do 130 mm 57 59 60 61 62 63 64 65 65 66 67 68 

+ 

siatka 

+ 

sidairless 

140 do 150 mm 58 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 

160 mm 59 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 

80 do 160 mm Dod. Dod. Dod. Dod. 
+2 +2 +2 +2 

Dod. 

+2 

Dod. Dod. Dod. Dod. Dod. Dod. Dod. 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 
 

Przykład: system składający się z jednej płyty grubości 180 mm z natryskiem Fibrexpan® o grubości 150 mm zgodnie z metodą 

opisaną powyżej ma izolacyjność akustyczną Rw+c = 63 dB zamiast 59 dB w przypadku samej płyty. 

 
Te wartości pochodzą z obliczeń wykonanych na podstawie testów laboratoryjnych. W zależności od konfiguracji robót i 

warunków aplikacji, wynik uzyskany na miejscu może różnić się w nieznacznym stopniu. 

Projiso Poprawa akustyki z zastosowaniem Fibrexpan® 

Projiso Izolacyjność akustyczna Fibrexpan® 

 
Raport z 

testu: 
CSTB 

Zasada montażu 



 

 

 

 

Karta techniczna i 

zastosowania Fibrofeu® 
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Projiso 
 

Karta techniczna Fibrofeu® 

 
 

 

 

Ochrona ogniowa 
 

Fibrofeu® to mieszanina natryskiwana włóknista 

przeznaczona do ochrony przeciwpożarowej. Materiał 

składa się z wełny żużlowej, lepiszczy hydraulicznych i 

nieorganicznych. Występuje w postaci niewielkich płatków. 
 

• Posadzki i konstrukcje betonowe 

• Posadzki z belkami i wypełniane betonem 

• Płyty betonowe ze stalowymi powłokami współpracującymi 

• Podłogi drewniane (natryskiwanie na folię metalową) 

• Konstrukcje stalowe 
 

• Odporność na gnicie - Niepalność 

• Łatwa aplikacja 
 

Patrz raport referencyjny i zasady aplikacji określone w DTU 

27.1. 
 

PROJISO FIXO-B® (beton) - PROJISO FIXO-M® (metal) 
 

PROJISO FIXO-DUR® 

 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i 

karta charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na 

zamówienie. Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków 

wodnych lub ziemi. Używać worków na śmieci przewidzianych 

do tego celu. 
 

• Czas przechowywania: Maksimum 12 miesięcy od daty 

produkcji w nieotwieranym opakowaniu. 

• Warunki przechowywania: chronić przed ujemnymi 

temperaturami, wilgocią, nadmiernym ciepłem i intensywnym 

światłem słonecznym. 

• Opakowanie: worek plastikowy 20 kg. 

• Paletyzacja: 30 worków na paletę, 600 kg razem. 

 

Charakterystyka 
 

Kolor Złamana biel 
 

Wygląd  Zwinięty lub sprasowany 
 

Gęstość  250 kg/m3 ± 15% 
 

Reakcja na ogień A1 - Raport SINTEF 102010.02/09.024A         
pH 10 

 

Początkowy czas wiązania 24 godziny w 20°C i 50% wilg. wzgl. 
 

Sposób wiązania Wiązanie hydrauliczne 
 

Temperatura użytkowania od 5 do 45°C 
 

Mała biotrwałość Zgodnie z dyrektywą CE 97/69 
 

Przewodność cieplna 0,05 W/mk (patrz RT 2012) 
 

Klasyfikacja C.O.V. A+ 
 

Inne KDŚiS - MSDS - Oznakowanie CE  

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym opracowano na 
podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego produktu. Nie gwarantuje się 
wyników, ponieważ warunki użytkowania pozostają poza naszą kontrolą. 

Zakres zastosowania 

Opis produktu 

Zastosowania 

Cechy i właściwości 

Aplikacja 

Podkłady 
poprawiające 

Wykoń
czenie 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 

Ochrona ogniowa 

konstrukcji stalowych 

Ochrona ogniowa 

posadzek 

mieszanych 

Ochrona ogniowa 

konstrukcji 
drewnianych 

Ochrona ogniowa 

konstrukcji 
betonowych 



26 

 

 

   

 

 

• Zastosowanie na elementach pełnych z betonu zbrojonego 

• Grubość ochrony płyt pełnych lub ścian między 14 a 36 mm 

• Grubość ochrony belek prostokątnych między 17 a 48 mm 

• Nakładanie na konstrukcje betonowe surowe po usunięciu 

szalunku i wylaniu z zastosowaniem środków ułatwiających 

usuwanie szalunku typu ropa naftowa lub emulsja 

• Nakładanie na płyty pełne, belki prostokątne, ściany 

odsłonięte z jednej strony 

• Grubość płyt pełnych większa lub równa 120 mm 

• Grubość ścian nośnych większa lub równa 130 mm 

• Szerokość belek prostokątnych większa lub równa 150 mm 

• Podłoże zabezpieczone podkładem poprawiającym 

przywieranie PROJISO FIXO-B® przed aplikacją 

 

 
Grubość wymagana do ochrony płyt z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Płyta 

Grubość 120 mm 

Powłoka początkowa dowolnej stali 

Właściwości 

REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 REI 240 

Grubość minimalna Fibrofeu® (w mm) 14 14 14 17 36 

 
 

Grubość wymagana do ochrony belek z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Belka na podporach 

pojedynczych Szerokość   150 

mm 

Właściwości 

R 60   R 90   R 120   R 180   R 240 

Powłoka początkowa (w mm) stali 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 

Grubość Fibrofeu® (w mm) 17 17 17 17 17 17 17 17 20 17 17 17 32 26 20 17 48 48 48 48 

 
 

Grubość wymagana do ochrony belek z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Belka ciągła Szerokość   

150 mm 

Właściwości 

R 60   R 90   R 120   R 180   R 240   

Powłoka początkowa (w mm) stali 0    10 20 30 0    10 20 30 0    10 20 30 0    10 20 30 0    10 20 30 

Grubość Fibrofeu® (w mm) 17    
17 

17 17 17    
17 

17 17 17    17 17 17 20    
17 

17 17 48    
48 

48 48 

 
 

Grubość wymagana do ochrony ścian nośnych z betonu zbrojonego dobrana zgodnie z EUROKODEM EN 1992-1-2 

Powłoka narażona z 

jednej strony Grubość 

130 mm 

Powłoka początkowa dowolnej stali 

Właściwości 

REI 60 REI 90 REI 120 REI 180 

Grubość minimalna Fibrofeu® (w mm) 14 14 14 33 

 

W każdej innej sytuacji prosimy o kontakt z nami. 

Projiso Ochrona ogniowa konstrukcji 

betonowych za pomocą Fibrofeu® 

 

Raport 
Efectis 
EFR 

16-002130 

Zakres zastosowań R/REI 60 do 
240 
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• Aplikacja na podłoże stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

lub bez. Mimo że nasze produkty nie sprzyjają korozji stali, na 

podłoże zaleca się zastosować podkład alkidowy, epoksydowy lub 

epoksydowy wzbogacony cynkiem lub krzemianem cynku, aby 

zapewnić długotrwałą odporność na korozję. 

• Aplikacja na podłoże w dobrym stanie, suche, odpylone, bez 

pozostałości walcowania, rdzy, oleju i wszelkich innych 

zanieczyszczeń, które mogą utrudniać prawidłowe przywieranie. 

• Aplikacja na podłoże zabezpieczone podkładem poprawiającym 

przywieranie PROJISO FIXO-M®. 

• Temperatura krytyczna: 570°C 

 
   

Grubość wymagana dla właściwości R 30  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - 15 15 15  
100 15 15 15 15 15  
120 15 15 15 15 -  
130 - - - - 15  
140 15 15 15 15 -  
150 - - - - 15  
160 15 15 15 15 -  
175 - - - - 15  
180 15 15 15 15 -  
200 15 15 15 15 15  
220 15 15 15 15 15  
240 15 15 15 15 -  
250 - - - - 15  
260 15 15 - 15 -  
270 - - 15 - 15  
280 15 15 - 15 -  
300 15 15 15 15 15  
320 15 15 - 15 -  
330 - - 15 - -  
340 15 15 - 15 -  
360 15 15 15 15 -  
380 - - - 15 -  
400 15 15 15 15 -  
425 - - - 15 -  
450 15 15 15 15 -  
475 - - - 15 -  
500 15 15 15 15 -  
550 15 15 15 15 -  
600 15 15 15 15 -  

 

Grubość wymagana dla właściwości R 120  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - 71 69 62  
100 56 49 69 66 61  
120 57 47 67 62 -  
130 - - - - 58  
140 54 45 65 58 -  
150 - - - - 54  
160 51 41 62 56 -  
175 - - - - 54  
180 51 41 61 53 -  
200 49 39 58 51 53  
220 47 36 57 49 51  
240 43 34 54 47 -  
250 - - - - 47  
260 43 34 - 43 -  
270 - - 53 - 47  
280 41 34 - 41 -  
300 39 31 51 41 45  
320 36 31 - 39 -  
330 - - 49 - -  
340 36 28 - 36 -  
360 36 28 47 34 -  
380 - - - 34 -  
400 34 28 45 31 -  
425 - - - 31 -  
450 31 26 43 28 -  
475 - - - 28 -  
500 31 26 41 28 -  
550 31 26 39 26 -  
600 28 26 36 23 -  

Grubość wymagana dla właściwości R 60  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - 35 33 28  
100 24 20 32 30 27  
120 25 19 31 28 -  
130 - - - - 25  
140 23 18 30 25 -  
150 - - - - 23  
160 21 16 28 24 -  
175 - - - - 23  
180 21 16 27 22 -  
200 20 15 25 21 22  
220 19 15 25 20 21  
240 17 15 23 19 -  
250 - - - - 19  
260 17 15 - 17 -  
270 - - 22 - 19  
280 16 15 - 16 -  
300 15 15 21 16 18  
320 15 15 - 15 -  
330 - - 20 - -  
340 15 15 - 15 -  
360 15 15 19 15 -  
380 - - - 15 -  
400 15 15 18 15 -  
425 - - - 15 -  
450 15 15 17 15 -  
475 - - - 15 -  
500 15 15 16 15 -  
550 15 15 15 15 -  
600 15 15 15 15 -  

 

Grubość wymagana dla właściwości R 180  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - - - -  
100 - 77 - - -  
120 - 74 - - -  
130 - - - - -  
140 - 72 - - -  
150 - - - - -  
160 79 66 - - -  
175 - - - - -  
180 79 66 - - -  
200 77 63 - 79 -  
220 74 60 - 77 79  
240 69 56 - 74 -  
250 - - - - 74  
260 69 56 - 69 -  
270 - - - - 74  
280 66 56 - 66 -  
300 63 52 79 66 72  
320 60 52 - 63 -  
330 - - 77 - -  
340 60 48 - 60 -  
360 56 48 74 56 -  
380 - - - 56 -  
400 56 48 72 52 -  
425 - - - 52 -  
450 52 44 69 48 -  
475 - - - 48 -  
500 52 44 66 48 -  
550 52 44 63 44 -  
600 48 44 60 39 -  

Grubość wymagana dla właściwości R 90  
  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - 54 52 45  
100      40        35        51        49        44          
120      41         33         50         45      -  
130      - - - - 42          
140      39         32         48         42      -  
150      - - - - 39          
160      36         28         45         40      -  
175      - - - - 39          
180      35         28         44         37      -  
200      35        27        42        36        37          
220      33        25        41        35        36          
240      30         23         39         33      -  
250      - - - - 33          
260       30       23        - 30        -  
270      - - 37        - 33          
280       28       23        - 28        -  
300      27        21        36        28        32          
320       25       21        - 27        -  
330      - - 35        - -  
340       25       19        - 25        -  
360      23         19         33         23      -  
380      - - - 23        -  
400      23         19         32         21      -  
425      - - - 21        -  
450      21         17         30         19      -  
475      - - - 19        -  
500      21         17         28         19      -  
550      21         17         27         17      -  
600      19         17         25         15      -  

 

Grubość wymagana dla właściwości R 240  

  HEA HEB IPE IPN UAP  

220 - - - - -  

240      - 78        - - -  

250      - - - - -  

260      - 78        - - -  

270      - - - - -  

280      - 78        - - -  

300      - 73        - - -  

320      - 73        - - -  

330      - - - - -  

340      - 68        - - -  

360       78       68        - 78        -  

380      - - - 78        -  

400       78       68        - 73        -  

425      - - - 73        -  

450       73       62        - 68        -  

475      - - - 68        -  

500       73       62        - 68        -  

550       73       62        - 62        -  

600       68       62        - 56        -  

 
Informacja 

Te grubości podano w mm i obliczono dla 

temperatury krytycznej 570°C, dla belek 

narażonych z 3 stron. 

W każdej innej sytuacji prosimy o kontakt z 
nami. 

Projiso Ochrona belek stalowych za 

pomocą Fibrofeu® 

 
Raport 

Efectis 
EFR 

16-002129 

Zakres zastosowań 
R 30 do 
240 
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• Aplikacja na podłoże stalowe z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym lub bez. Mimo że nasze produkty nie 

sprzyjają korozji stali, na podłoże zaleca się zastosować 

podkład alkidowy, epoksydowy lub epoksydowy 

wzbogacony cynkiem lub krzemianem cynku, aby zapewnić 

długotrwałą odporność na korozję. 

• Aplikacja na podłoże w dobrym stanie, suche, odpylone, 

bez pozostałości walcowania, rdzy, oleju i wszelkich innych 

zanieczyszczeń, które mogą utrudniać prawidłowe 

przywieranie. 

• Aplikacja na podłoże zabezpieczone podkładem 

poprawiającym przywieranie PROJISO FIXO-M®. 

• Temperatura krytyczna: 500°C 
 

Grubość wymagana dla właściwości R 30  

  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - - 17 15  

 Grubość wymagana dla właściwości R 60  

  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - - 39 34  

 Grubość wymagana dla właściwości R 90  

  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - - 60 53  

100 15 15 16 15 15   100 31 27 38 36 33   100 50 44 59 57 53  
120 15 15 15 15 -   120 31 26 37 34 -   120 50 43 57 53 -  
130 - - - - 15   130 - - - - 31   130 - - - - 50  
140 15 15 15 15 -   140 30 24 36 32 -   140 49 40 56 51 -  
150 - - - - 15   150 - - - - 28   150 - - - - 46  
160 15 15 15 15 -   160 28 22 34 30 -   160 46 37 53 49 -  
175 - - - - 15   175 - - - - 27   175 - - - - 45  
180 15 15 15 15 -   180 27 20 33 27 -   180 45 36 53 45 -  
200 15 15 15 15 15   200 27 19 31 27 27   200 44 34 50 44 44  
220 15 15 15 15 15   220 25 18 30 25 26   220 41 32 49 41 43  
240 15 15 15 15 -   240 23 18 28 24 -   240 39 32 46 40 -  
250 - - - - 15   250 - - - - 24   250 - - - - 40  
260 15 15 - 15 -   260 23 17 - 22 -   260 39 30 - 37 -  
270 - - 15 - 15   270 - - 27 - 23   270 - - 45 - 39  
280 15 15 - 15 -   280 22 17 - 20 -   280 37 30 - 36 -  
300 15 15 15 15 15   300 20 16 27 19 22   300 36 28 44 34 37  
320 15 15 - 15 -   320 19 15 - 19 -   320 34 26 - 34 -  
330 - - 15 - -   330 - - 25 - -   330 - - 41 - -  
340 15 15 - 15 -   340 18 15 - 18 -   340 32 26 - 32 -  
360 15 15 15 15 -   360 17 15 24 17 -   360 30 26 40 30 -  
380 - - - 15 -   380 - - - 16 -   380 - - - 28 -  
400 15 15 15 15 -   400 17 15 23 16 -   400 30 24 39 28 -  
425 - - - 15 -   425 - - - 15 -   425 - - - 26 -  
450 15 15 15 15 -   450 16 15 22 15 -   450 28 24 37 26 -  
475 - - - 15 -   475 - - - 15 -   475 - - - 24 -  
500 15 15 15 15 -   500 15 15 19 15 -   500 26 22 34 24 -  
550 15 15 15 15 -   550 15 15 19 15 -   550 26 22 34 22 -  

600 15 15 15 15 -   600 15 15 17 15 -   600 26 22 30 19 -  

Grubość wymagana dla właściwości R 120  

  HEA HEB IPE IPN UAP  
80 - - - 78 71  

 Grubość wymagana dla właściwości R 180  

  HEA HEB IPE IPN UAP  
180 - 79 - - -  

  

100 68 61 77 75 71   200 - 76 - - -    

120 68 60 75 71 -   220 - 73 - - -    

130 - - - - 68   240 - 73 - - -    

140 66 56 74 69 -   250 - - - - -    

150 - - - - 64   260 - 70 - - -    

160 64 53 71 66 -   270 - - - - -    

175 - - - - 63   280 - 70 - 79 -    

180 63 50 71 63 -   300 79 67 - 76 -    

200 61 48 68 61 61   320 76 63 - 76 -    

220 58 46 66 58 60   330 - - - - -    

240 54 46 64 56 -   340 73 63 - 73 -    

250 - - - - 56   360 70 63 - 70 -    

260 54 44 - 53 -   380 - - - 67 -    

270 - - 63 - 54   400 70 58 - 67 -    

280 53 44 - 50 -   425 - - - 63 -    

300 50 41 61 48 53   450 67 58 - 63 -    

320 48 38 - 48 -   475 - - - 58 -    

330 - - 58 - -   500 63 54 76 58 -    

340 46 38 - 46 -   550 63 54 76 54 -    

360 44 38 56 44 -   600 63 54 70 49 -    

380 - - - 41 -      

400 44 35 54 41 -      

425 - - - 38 -  
450 41 35 53 38 -  
475 - - - 35 -  
500 38 32 48 35 -  
550 38 32 48 32 -  
600 38 32 44 29 -  

Informacja 

Te grubości podano w mm i obliczono dla 

temperatury krytycznej 500°C, dla belek 

narażonych z 4 stron. 

W każdej innej sytuacji prosimy o kontakt z 
nami. 

 

W przypadku rur pustych prostokątnych, 

okrągłych, prosimy o kontakt z nami. 

Projiso Ochrona ogniowa słupów stalowych za pomocą 

Fibrofeu® 

 

Raport 
Efectis 
EFR 

16-002129 

Zakres zastosowań 
R 30 do 
240 



29 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1 

 

 

 

• Grubość ochronny zawarta między 13 a 31 mm dla 

stalowych powłok współpracujących trapezoidalnych 

• 23 do 39 mm dla stalowych powłok współpracujących z 
końcówką zaokrągloną 

• Grubość blachy powłoki stalowej współpracującej większa 

lub równa 0,75 mm 

• Szerokość dna fali (L2) stalowej powłoki współpracującej 

mniejsza lub równa 187 mm 

• Wysokość fali (H2) powłoki stalowej współpracującej 

mniejsza lub równa 87 mm 

• Dotyczy wszystkich płyt mieszanych z powłoką stalową 

współpracującą trapezoidalną, grubość skuteczna* większa 

lub równa 73 mm 

• Dotyczy wszystkich płyt mieszanych z powłoką stalową 

współpracującą z końcówką zaokrągloną, grubość 

skuteczna* większa lub równa 80 mm 

 
 

 

• Czyszczenie powłok stalowych 

• Aplikacja podkładu poprawiającego przywieranie 

• Natryskiwanie Fibrofeu® jedną lub kilkoma etapami, 

aby uzyskać grubość wymaganą raportem 

 
 
 
 
 
 
 

Grubość wymagana dla powłok stalowych współpracujących 

z falą trapezoidalną (rysunek 1) 
 

REI Grubość Fibrofeu® 
 

30 13 mm 
 

60 15 mm 
 

90 23 mm 
 

120 31 mm 
 

 
 
 
 

 

Rys. 2  
 

Grubość wymagana dla powłok stalowych współpracujących z 

falą z końcówką zaokrągloną (rysunek 2) 
 

REI Grubość Fibrofeu® 
 

30 23 mm 
 

60 23 mm 
 

90 23 mm 
 

120 27 mm 
 

180 39 mm 
 

 

*Grubość skuteczna =  H1 +  H2 x (L1 + L2) / 2  
L1 + L3 

Projiso 
 

Raport Efectis 
EFR 

16-002131 

REI 30 do 180 Zakres zastosowań 

Zasada montażu 

L2 

 
L1 L3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L3 L1 L2 

Ochrona ogniowa posadzek 

współpracujących za pomocą Fibrofeu® 

H
2

 
H

1
 

H
2

 
H

1
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Grubość wymagana dla właściwości REI  
REI Grubość Fibrofeu® 

30 24 mm  
60 33 mm  
90 54 mm  

 

 

 

 

Stabilność ogniowa podłoży i konstrukcji drewnianych 

uzyskuje się poprzez ograniczenie wzrostu temperatury 

drewna. 

Ochrony ogniowej drewna nie można stosować bezpośrednio 

na nie, w związku z tym należy obowiązkowo zastosować folię 

metalową. 

Ochrona składa się z arkuszy typu Nergalto NG1 lub 

odpowiedników ułożonych prostopadle do belek stropowych 

(arkusze umieszcza się obok siebie z zakładką 100 mm) i 

aplikacją Fibrofeu®. 

 
 

• Rozstaw belek stropowych mniejszy lub równy 600 mm 

• Wysokość belek stropowych większa lub równa 220 mm 

• Grubość posadzki większa lub równa 23 mm (testy 

wykonano na podłodze z desek sosnowych) 

120 80 mm  W innych przypadkach prosimy o kontakt z nami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fibrofeu® - Raport z testu TNO 
 

Częstotliwość w Hertzach 

Grubość  Podłoż
e 

 
 

100  125  160  200  250  315  400  500  630  800  1 000 1 250 1 600 2 000 2 500 3 150 4 000 5 000 α w 

Fibrofeu®    

Współczynnik absorpcji αs 

 
75 
mm 

Płyta  

gipsowa na pustej przestrzeni 0,78  0,53  0,67  0,60  0,73  0,78  0,82  0,88  0,90  0,91  1,00  0,98  1,00  1,03  0,99  1,02  1,07  
0,97 0,90 

80 mm 
 

35 mm Ciało stałe 0,10 0,14 0,21 0,34 0,48 0,65 0,74 0,88 0,94 1,05 1,01 1,07 1,03 0,98 0,99 1,04 1,01 0,89 0,80 (H) 

25 mm Ciało stałe 0,06 0,08 0,15 0,18 0,33 0,41 0,57 0,70 0,87 0,88 0,96 1,06 1,09 1,01 1,03 1,04 1,00 0,89 0,60 
(MH) 

15 mm Ciało stałe 0,02 0,04 0,06 0,09 0,15 0,22 0,30 0,43 0,55 0,67 0,78 0,88 0,94 0,95 1,03 1,00 1,01 0,86 0,45 
(MH) 

Podkład poprawiający przywieranie: PROJISO FIXO-B® i PROJISO FIXO-M® 

Projiso 
 

Raport 
Efectis 
EFR 

16-002132 

REI 30 do 120 Informacje ogólne  

Zakres zastosowań 

Projiso Poprawa akustyki za pomocą  Fibrofeu® 

Ochrona ogniowa podłóg drewnianych za 

pomocą Fibrofeu® 



 

 

 

 

Karta techniczna i 

zastosowania Fibrogaine® 
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Karta techniczna Fibrogaine® 
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Ochrona przewodów wentylacyjnych z blachy 

poziomych okrągłych za pomocą Fibrogaine® 

 
strona 33 

Ochrona przewodów wentylacyjnych z blachy 

poziomych prostokątnych za pomocą Fibrogaine® 

 
strona 34 

Ochrona przewodów oddymiających z blachy 

poziomych okrągłych za pomocą Fibrogaine® 
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Ochrona przewodów oddymiających z blachy 

poziomych prostokątnych pomocą Fibrogaine® 
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Projiso 
 

Karta techniczna Fibrogaine® 

 

 

 

Ochrona ogniowa 
 

FIBROGAINE® to mieszanina natryskiwana włóknista 

przeznaczona do ochrony przeciwpożarowej. 

Mieszanina składa się z wełny żużlowej i specjalnych 

dodatków. 
 

Przewody wentylacyjne lub oddymiające poziome okrągłe 

lub prostokątne ze stalowej blachy galwanizowanej 
 

• Nie ulega gniciu 

• Niepalny 

• Łatwa aplikacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym 

opracowano na podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego 

produktu. Nie gwarantuje się wyników, ponieważ warunki użytkowania 

pozostają poza naszą kontrolą. 

 

 
Patrz raport referencyjny i zasady aplikacji określone w DTU 

27.1. 

Aplikacja bez podkładu 

poprawiającego przywieranie. Patrz 

karta charakterystyki (MSDS). 

 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i karta 

charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub ziemi. 

Używać worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 

 

 Czas przechowywania: Maksimum 12 miesięcy od daty 
produkcji w nieotwieranym opakowaniu. 

 Warunki przechowywania: chronić przed ujemnymi 
temperaturami, wilgocią, nadmiernym ciepłem i 
intensywnym światłem słonecznym. 

 Opakowanie: worek plastikowy 20 kg. 
 Paletyzacja: 30 worków na paletę, 600 kg razem. 

Aplikacja 

Zakres zastosowania 

Opis 

Zastosowanie 

Cechy i właściwości 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 

Ochrona ogniowa przewodów wentylacyjnych lub 

oddymiających poziomych prostokątnych z blachy stalowej 

Ochrona ogniowa przewodów wentylacyjnych lub 

oddymiających poziomych okrągłych z blachy stalowej 

Charakterystyka  

Kolor Złamana biel 

Wygląd Zwinięty lub sprasowany 

Gęstość 240 kg/m3 ± 15% 

Reakcja na ogień M0 PV LNE nr A030987-CEMAT/2 

pH 9 

Początkowy czas 
wiązania 

24 godziny w 20°C i 50% wilg. wzgl. 

Sposób wiązania Wiązanie hydrauliczne 

Temperatura 
użytkowania 

Od 5 do 45°C 

Niska biotrwałość Zgodnie z dyrektywą WE 97/69 

Klasyfikacja C.O.V. A+ 

Inne MSDS - KDŚiS 
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Właściwości przewodów wentylacyjnych poziomych okrągłych 

Grubość 
FIBROGAINE® 

E l t ve ho i <—> O S 

67 mm E l 90 - ho i <—> O S 

75 mm E l 120 - ho i <—> O S 

 

• Przewody poziome okrągłe 

• Średnica przewodów między 0 a 1000 mm 

• Długość maksymalna odcinków: 3000 mm 

• Grubość blachy przewodu 
 

Średnica przewodu (mm) 0 do 250 251 do 560 561 do 1000 

Grubość minimalna 

blachy (mm) 
5/10 6/10 8/10 

 

• Rozstaw maksymalny systemów podtrzymujących: 1200 mm 

• Gęstość Fibrogaine®: 247 kg/m3 ± 15% 

• Podciśnienie/nadciśnienie: ± 500 Pa 

 

 
 

 
Schemat 1 - Montaż przewodów 

Przewód zbudowany z odcinków o długości maksymalnej 

3000 mm. 

Te elementy są połączone między sobą za pomocą opasek o 

szerokości 200 mm zamocowanych na odcinkach za pomocą 

wkrętów samowiercących 4,5 x 16 mm w rozstawie 200 mm 

na całym obwodzie przewodu. 

Uszczelnienie między odcinkami zapewnia szpachlówka 

akrylowa A1. Korpus przewodu jest podtrzymywany co 1,20 m 

(patrz schemat 1). 

 
System podtrzymywania zrealizowano (patrz schemat 2): 

- Ø 630 mm: za pomocą dwóch pół-opasek zamocowanych do 

siebie nakrętkami i śrubami M6 i podtrzymywanych na 

środku prętem gwintowanym 

- Ø 1000 mm: za pomocą dwóch pół-opasek zamocowanych 

do siebie i podtrzymywanych z każdej strony prętem 

gwintowanym 

 

 

Schemat 2 - Zasada podtrzymania 
Ochrona korpusu przewodu 

• Pierwszą warstwę FIBROGAINE® o grubości 30 mm 

nakłada się na przewód (bez podkładu). 

• Następnie dookoła przewodu montuje się siatkę z oczkami 

sześciokątnymi 25 mm (Ø = 0,8 mm). 

• Drugą warstwę FIBROGAINE® nakłada się, aby uzyskać 

wymaganą grubość końcową. 

 
Ochrona systemów podtrzymujących 

Pół-opaski są zanurzone w warstwie ochronnej korpusu 

przewodu. Pręty gwintowane można pokryć warstwą wełny 

mineralnej (30 mm, 65/70 kg/m3) i uzupełnić FIBROGAINE® 

lub zastosować siatkę i FIBROGAINE®. W obu przypadkach 

grubość całkowita ochrony (powłoka + FIBROGAINE® lub tylko 

FIBROGAINE®) musi mieć taką samą grubość jak powłoka 

wykonana na przewodzie. 

Projiso Ochrona przewodów wentylacyjnych poziomych 

okrągłych ze stali za pomocą FIBROGAINE® 

 
PV- EFR- 
16-003107 

Zasada montażu przewodów 

Zasada wykonania ochrony 

Przewody testowane zgodnie z NF / EN 1366-1 - Klasyfikacja według NF / EN 13501-3 

Zakres zastosowań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø 0 do 630 mm Ø 0 do 1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 mm 
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Właściwości przewodów wentylacyjnych poziomych prostokątnych 

Grubość 
FIBROGAINE® 

E l t ve ho i <—> O S 

71 mm E l 120 - ho i <—> O S 
 

• Przewody poziome prostokątne 

• Przekrój 0 x 0 mm do 1250 x 1000 mm (sz. x w.) 

• Długość maksymalna odcinków: 1400 mm 

• Grubość blachy przewodu 
 

Średnica przewodu (mm) 0 do 400 401 do 900 901 do 1250 
 

Grubość minimalna blachy (mm) 6/10 8/10 10/10 
 

• Rozstaw maksymalny systemów podtrzymujących: 1200 mm 

• Szerokość 625 mm, bez wzmocnienia przewodu 

• Gęstość FIBROGAINE®: 209 kg/m3 ± 15% 

• Podciśnienie/nadciśnienie: ± 500 Pa 
 

 
 
 
 
 

Schemat 1 - Montaż przewodów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat 2 - Zasada podtrzymania 

Przewód składa się z odcinków o długości maksymalnej 1400 

mm. Te elementy są połączone ze sobą za pomocą kołnierzy 

zamocowanych do siebie nakrętkami i śrubami M8 na rogach i 

spinkami śrubowymi w rozstawie 350 mm na całym obwodzie 

przewodu. Uszczelnienie między odcinkami zapewnia 

szpachlówka akrylowa A1. Korpus przewodu jest 

podtrzymywany co 1200 mm (patrz schemat 1). 

System podtrzymywania zrealizowano (patrz schemat 2) za 

pomocą belki w postaci szyny perforowanej 41 x 41 i dwóch 

wieszaków z prętów gwintowanych. 

• Przy szerokości przewodu 625 mm nie ma konieczności 

zastosowania wzmocnień. 

• W przypadku szerokości przewodu > 625 mm, przewody 

należy wyposażyć we wzmocnienia (wewnętrzne lub 

zewnętrzne) (patrz schemat 3): 

- Wzmocnienia wewnętrzne składają się z podpór stalowych, 13 x 

17 mm (Ø wew. x Ø zew.) rozstawionych w połowie szerokości i z 

rozstawem 470 mm na długości odcinków. 

- Wzmocnienia zewnętrzne składają się z profili U-kształtnych o 

wymiarach 25 x 50 x 25 mm rozmieszczonych w połowie długości 

odcinków (700 mm maksimum między wzmocnieniem lub 

kołnierzem) i zamocowanych na obwodzie przewodu za pomocą 

wkrętów samowiercących 35 mm z rozstawem 225 mm. 

 

 
 
 

Schemat 3 - Wzmocnienie przewodów (szerokość > 625 
mm) 

Ochrona korpusu przewodu 

• Pierwszą warstwę FIBROGAINE® o grubości 30 mm 

nakłada się na przewód (bez podkładu). 

• Następnie dookoła przewodu montuje się siatkę z oczkami 

sześciokątnymi 25 mm (Ø = 0,8 mm). 

• Drugą warstwę FIBROGAINE® nakłada się, aby uzyskać 

wymaganą grubość końcową. 

Ochrona systemów podtrzymujących 

Belka jest zanurzona w warstwie ochronnej korpusu przewodu. Pręty 

gwintowane można pokryć warstwą wełny mineralnej (30 mm, 65/70 

kg/m3) i uzupełnić FIBROGAINE® lub zastosować siatkę i 

FIBROGAINE®. W obu przypadkach grubość całkowita ochrony 

(powłoka + FIBROGAINE® lub tylko FIBROGAINE®) musi mieć taką 

samą grubość jak powłoka wykonana na przewodzie. 

Projiso Ochrona przewodów wentylacyjnych poziomych 

prostokątnych ze stali za pomocą FIBROGAINE® 

 

PV- 
EFR

- 
16-003109 

Zasada montażu przewodów 

Zasada wykonania ochrony 

Przewody testowane zgodnie z NF / EN 1366-1 - Klasyfikacja według NF / EN 13501-3 

Zakres zastosowań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1200 mm 

Wzmocnienia 
zewnętrzne 

Wzmocnienia 
wewnętrzne 

700 mm 700 
mm 

470 mm 470 mm 470 
mm 

 

 
50 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 do 1250 mm 

0
 d

o
 1

0
0
0

 

m
m
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Właściwości przewodów oddymiających poziomych okrągłych 

Grubość 
FIBROGAINE® 

E l t ve ho S Ciśnienie robocze Multi 

71,5 mm E l 90 - ho S -500/+500 Pa Multi 

75 mm E l 120 - ho S -500/+500 Pa Multi 

 

• Przewody poziome okrągłe 

• Średnica przewodów między 0 a 1000 mm 

• Długość maksymalna odcinków: 3000 mm 

• Grubość blachy przewodu 
 

Średnica przewodu (mm) 0 do 250 251 do 560 561 do 1000 

Grubość minimalna 

blachy (mm) 
5/10 6/10 8/10 

 

• Rozstaw maksymalny systemów podtrzymujących: 1200 mm 

• Gęstość FIBROGAINE®: 234 kg/m3 ± 15% 

 

 
 
 

 
Schemat 1 - Montaż przewodów 

Przewód zbudowany z odcinków o długości maksymalnej 

3000 mm. 

Te elementy są połączone między sobą za pomocą opasek o 

szerokości 200 mm zamocowanych na odcinkach za pomocą 

wkrętów samowiercących 4,5 x 16 mm w rozstawie 200 mm 

na całym obwodzie przewodu. 

Uszczelnienie między odcinkami zapewnia szpachlówka 

akrylowa A1. Korpus przewodu jest podtrzymywany co 1200 

mm (patrz schemat 1). 

 
System podtrzymywania zrealizowano (patrz schemat 2): 

- Ø 630 mm: za pomocą dwóch pół-opasek zamocowanych do 

siebie nakrętkami i śrubami M6 i podtrzymywanych na 

środku prętem gwintowanym. 

- Ø 1000 mm: za pomocą dwóch pół-opasek zamocowanych 

do siebie i podtrzymywanych z każdej strony prętem 

gwintowanym. 

 

 
 

Schemat 2 - Zasada podtrzymania 

Ochrona korpusu przewodu 

• Pierwszą warstwę FIBROGAINE® o grubości 30 mm 

nakłada się na przewód (bez podkładu). 

• Następnie dookoła przewodu montuje się siatkę z oczkami 

sześciokątnymi 25 mm (Ø = 0,8 mm). 

• Drugą warstwę FIBROGAINE® nakłada się, aby uzyskać 

wymaganą grubość końcową. 

 
Ochrona systemów podtrzymujących 

Pół-opaski są zanurzone w warstwie ochronnej korpusu 

przewodu. Pręty gwintowane można pokryć warstwą wełny 

mineralnej (30 mm, 65/70 kg/m3) i uzupełnić FIBROGAINE® 

lub zastosować siatkę i FIBROGAINE®. W obu przypadkach 

grubość całkowita ochrony (powłoka + FIBROGAINE® lub tylko 

FIBROGAINE®) musi mieć taką samą grubość jak powłoka 

wykonana na przewodzie. 

Projiso Ochrona przewodów oddymiających poziomych 

okrągłych ze stali za pomocą FIBROGAINE® 

 

PV- EFR- 
16-003108 

Zasada montażu przewodów 

Zasada wykonania ochrony 

Przewody testowane zgodnie z NF / EN 1366-1 i NF / EN 1366-8- Klasyfikacja według NF / EN 13501-4 

Zakres zastosowań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø 0 do 630 mm Ø 0 do 1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 mm 
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Właściwości przewodów oddymiających poziomych prostokątnych 

Grubość 
FIBROGAINE® 

E l t ve ho S Ciśnienie robocze Multi 

71 mm E l 120 - ho S -500/+500 Pa Multi 
 

• Przewody poziome prostokątne 

• Przekrój 0 x 0 mm do 1250 x 1000 mm (sz. x w.) 

• Długość maksymalna odcinków: 1400 mm 

• Grubość blachy przewodu 
 

Średnica przewodu (mm) 0 do 400 401 do 900 901 do 1250 
 

Grubość minimalna blachy (mm) 6/10 8/10 10/10 
 

• Rozstaw maksymalny systemów podtrzymujących: 1200 mm 

• Szerokość 625 mm, bez wzmocnienia przewodu 

• Gęstość FIBROGAINE®: 223 kg/m3 ± 15% 

 
 

 
 
 
 

 
Schemat 1 - Montaż przewodów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat 2 - Zasada podtrzymania 

Przewód składa się z odcinków o długości maksymalnej 1400 

mm. Te elementy są połączone ze sobą za pomocą kołnierzy 

zamocowanych do siebie nakrętkami i śrubami M8 na rogach i 

spinkami śrubowymi w rozstawie 350 mm na całym obwodzie 

przewodu. Uszczelnienie między odcinkami zapewnia 

szpachlówka akrylowa A1. Korpus przewodu jest 

podtrzymywany co 1200 mm (patrz schemat 1). 

System podtrzymywania zrealizowano (patrz schemat 2) za 

pomocą belki w postaci szyny perforowanej 41 x 41 i dwóch 

wieszaków z prętów gwintowanych. 

 
• Przy szerokości przewodu 625 mm nie ma konieczności 

zastosowania wzmocnień. 

 
• W przypadku szerokości przewodu > 625 mm, przewody 

należy wyposażyć we wzmocnienia (wewnętrzne lub 

zewnętrzne) (patrz schemat 3): 

- Wzmocnienia wewnętrzne składają się z podpór stalowych, 13 x 

17 mm (Ø wew. x Ø zew.) rozstawionych w połowie szerokości i z 

rozstawem 470 mm na długości odcinków. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat 3 - Wzmocnienie przewodów (szerokość > 625 
mm) 

Ochrona korpusu przewodu 

• Pierwszą warstwę FIBROGAINE® o grubości 30 mm 

nakłada się na przewód (bez podkładu). 

• Następnie dookoła przewodu montuje się siatkę z oczkami 

sześciokątnymi 25 mm (Ø = 0,8 mm). 

• Drugą warstwę FIBROGAINE® nakłada się, aby uzyskać 

wymaganą grubość końcową. 

 
Ochrona systemów podtrzymujących 

Belka jest zanurzona w warstwie ochronnej korpusu 

przewodu. Pręty gwintowane można pokryć warstwą wełny 

mineralnej (30 mm, 65/70 kg/m3) i uzupełnić FIBROGAINE® 

lub zastosować siatkę i FIBROGAINE®. W obu przypadkach 

grubość całkowita ochrony (powłoka + FIBROGAINE® lub tylko 

FIBROGAINE®) musi mieć taką samą grubość jak powłoka 

wykonana na przewodzie. 

Projiso Ochrona przewodów oddymiających poziomych 

prostokątnych ze stali za pomocą FIBROGAINE® 

 

PV- 
EFR

- 
16-003110 

Zasada montażu przewodów 

Zasada wykonania ochrony 

Przewody testowane zgodnie z NF/ EN 1366-1 i NF / EN 1366-8- Klasyfikacja według NF / EN 13501-4 

Zakres zastosowań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1200 mm 

Wzmocnienia 
wewnętrzne 

 
 
 
 
 

 
470 mm 470 mm 470 mm 

 

 
50 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 do 1250 mm 

0
 d

o
 1

0
0
0

 

m
m

 



 

 

 

 

Karty techniczne i 

Karta robót 
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Karta techniczna PROJISO-FIXO-B® 

 
strona 38 

 
Karta techniczna PROJISO-FIXO-M® 

 
strona 39 

 
Karta techniczna PROJISO-FIXO-DUR® 

 
strona 40 

 
Karta techniczna SIDAIRLESS® 

 
strona 41 

 
Karta techniczna FIXO-M+® 

 
strona 42 

 
Karta robót FIBREXPAN® 

 
strony 43 do 44 
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Projiso Karta techniczna PROJISO FIXO-B® 

 

 

 
Podkład poprawiający przywieranie do podłoży betonowych 

 

PROJISO FIXO-B® to roztwór pochodnych winylu o wysokiej 

masie cząsteczkowej i wysokim stopniu polimeryzacji. 

To poprawiający przywieranie do włókien mineralnych 

natryskiwanych na beton. 

 

PROJISO FIXO-B® nakłada się szczotką, wałkiem lub 

opryskiwaczem niskociśnieniowym na czyste podłoże w 

dobrym stanie. Natrysk powłoki należy wykonać, gdy podkład 

jest jeszcze lepki. 
 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i 

karta charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na 

zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub ziemi. 

Używać worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 

 

• Przechowywanie: maksymalnie 12 miesięcy w oryginalnych 

szczelnie zamkniętych beczkach. 

• Warunki przechowywania: Przechowywać w 

pomieszczeniach w suchym miejscu, w temperaturze między 

5 a 45°C. Chronić przed ujemnymi temperaturami. 

• Opakowanie: Beczki PE 25 kg. 

• Paletyzacja: 24 beczki na palecie, 600 kg. 

 

Charakterystyka 
 

Kolor Bezbarwny 
 

Masa właściwa 1 ± 0,5 g/cm3 

pH 5 
 

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać 
 

Wydajność  około 100 g/m2 

 Zależy od jakości podłoża 
 

Temperatura aplikacji 5 do 45°C 
 

Czas tworzenia powłoki Około 30 minut w 20°C / 60% wilg. wzgl. 

Czas schnięcia w 

20°C i 60% wilg. 

wzgl. 

1 godzina (powierzchnia sucha w dotyku) 

Całkowite wyschnięcie w 3 do 4 dni 

 

Lepkość wg Brookfielda w 25°C 280-380 cps 
 

Liczba warstw ND 
 

Sposób wiązania Wysychanie na powietrzu 
 

Reakcja na ogień ND 
 

Klasyfikacja C.O.V. A+ 
 

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym 

opracowano na podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego 

produktu. Nie gwarantuje się wyników, ponieważ warunki użytkowania 

pozostają poza naszą kontrolą. 

Zakres zastosowania 

Opis 

Aplikacja 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 
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Projiso 
  

 

Podkład poprawiający przywieranie do podłoży metalowych 
 

PROJISO FIXO-M® to roztwór wodny kopolimeru styrenu 

butadienu. 

To klej syntetyczny przeznaczony do poprawy przywierania 

włókien mineralnych natryskiwanych na powierzchnię 

metalową. 
 

PROJISO FIXO-M® nakłada się szczotką, wałkiem lub 

opryskiwaczem niskociśnieniowym na czyste podłoże w 

dobrym stanie. Natrysk powłoki należy wykonać, gdy podkład 

jest jeszcze lepki. 
 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i 

karta charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na 

zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub ziemi. 

Używać worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 

 

• Przechowywanie: maksymalnie 12 miesięcy w oryginalnych 

szczelnie zamkniętych beczkach. 

• Warunki przechowywania: Przechowywać w 

pomieszczeniach w suchym miejscu, w temperaturze między 

5 a 45°C. Chronić przed ujemnymi temperaturami. 

• Opakowanie: Beczki PE 25 kg. 

• Paletyzacja: 24 beczki na paletę, 600 kg razem. 

 

Charakterystyka 
 

Kolor Biały mleczny 
 

Masa właściwa 1,15 ± 0,05 g/cm3 

pH 7 
 

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać 
 

Wydajność 200 do 250 g/m2 
 

Temperatura aplikacji między 5 a 45°C 
 

Czas tworzenia powłoki  Około 45 minut w 20°C / 60% wilg. 
wzgl. 

Czas schnięcia w 

20°C i 60% wilg. 

wzgl. 

6 godzin (powierzchnia sucha w dotyku) 

Całkowite wyschnięcie w 3 do 4 dni 

 

Lepkość wg Brookfielda w 25°C 1600-2200 cps 
 

Liczba warstw ND 
 

Sposób wiązania Wysychanie na powietrzu 
 

Reakcja na ogień ND 
 

Klasyfikacja C.O.V. A+ 
 

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym 

opracowano na podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego 

produktu. Nie gwarantuje się wyników, ponieważ warunki użytkowania 

pozostają poza naszą kontrolą. 

Karta techniczna PROJISO FIXO-M® 

Zakres zastosowania 

Opis 

Aplikacja 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 
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Projiso Karta techniczna PROJISO FIXO-DUR® 

 

 
 
 

Utwardzacz powłok włóknistych 
 

PROJISO FIXO-DUR® to mieszanina kompleksu krzemianów i 

kopolimerów akrylowych w fazie wodnej. 
 

PROJISO FIXO-DUR® działa poprzez impregnację, a jego 

oryginalna formuła związana z wyjątkowo małą lepkością 

(około 4 do 6 cykli) sprawia, że wnika w powłokę włóknistą na 

głębokość do 15 mm. Nie zmienia w żaden sposób 

właściwości akustycznych lub przeciwpożarowych powłoki 

włóknistej. 
 

Wstrząsnąć energicznie przed użyciem. 

W zależności od wymaganych wyników, zastosować 

utwardzacz PROJISO FIXO-DUR® przez natryskiwanie 

pneumatyczne w ilości między 1 a 2 kg/m2 bezpośrednio na 

włókna (wilgotne lub nie). 
 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i 

karta charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na 

zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub ziemi. 

Używać worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 
 

• Przechowywanie: maksymalnie 12 miesięcy w oryginalnych 

szczelnie zamkniętych beczkach. 

• Warunki przechowywania: Przechowywać w 

pomieszczeniach w suchym miejscu, w temperaturze między 

5 a 45°C. Chronić przed ujemnymi temperaturami. 

• Opakowanie: Beczki PE 25 kg 

• Paletyzacja: 24 beczki na paletę, 600 kg razem. 

 
 

Charakterystyka 
 

Kolor Biały 
 

Masa właściwa 1,1 ± 0,5 g/cm3 

pH 12 
 

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać 
 

Zabarwienie Brak 
 

Wydajność  1 do 2 kg/m2 
 

Temperatura aplikacji 5 do 45°C 

Czas schnięcia w 

20°C i 60% wilg. 

wzgl. 

8 godzin (powierzchnia sucha w dotyku) 

48 godzin do całkowitego wyschnięcia 

 

Lepkość wg Brookfielda w 25°C 4-6 cps 
 

Liczba warstw ND 
 

Sposób wiązania ND 
 

Reakcja na ogień ND 
 

Klasyfikacja C.O.V. A+ 
 

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym 

opracowano na podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego 

produktu. Nie gwarantuje się wyników, ponieważ warunki użytkowania 

pozostają poza naszą kontrolą. 

Zakres zastosowania 

Opis 

Cechy i właściwości 

Aplikacja 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 
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Projiso Karta techniczna SIDAIRLESS® 

 

 
 
 

Powłoka wykończeniowa do powłok włóknistych. 

 

SIDAIRLESS® to roztwór wodny kopolimerów winylowych z 

dodatkiem obojętnych kruszyw mineralnych. To drobnoziarnista masa, 

gotowa do użycia, specjalnie zaprojektowana do wykańczania 

powierzchni i wzmacniania mechanicznego powłok włóknistych. 

 
Podłoża z powłok natryskiwanych włóknistych zgodnych z DTU 27.1. 

 

SIDAIRLESS dostarcza się w postaci gotowej do użycia (bez 

mieszania i rozcieńczania). Aplikacja odbywa się przez natryskiwanie 

za pomocą pomp do tynków Airless od minimalnego wydatku 5,6 l/min 

i z dyszami od 25 do 29. 

Produkt nakłada się na powłokę włóknistą lub w postaci masy po ich 

wyschnięciu po minimum 48 godzinach (w 20°C i 60% wilg. wzgl.). 

Nie stosować w temperaturze mniejszej niż 5°C, ani przy 

współczynniku wilgotności większym niż 65%, ani na podłożą 

ogrzewane. 

Prędkość aplikacji jest rzędu 100 m2/h. 

Barwienie kolorami pastelowymi można wykonać bezpośrednio na 

miejscu. Istnieje możliwość użycia barwnika uniwersalnego w 

koncentracie. Mieszanie wykonuje się za pomocą turbiny mieszającej 

do produktów ciastowatych. Zalecamy wykonanie próby koloru. 

Inne rodzaje kolorów można opracować podczas produkcji, prosimy o 

kontakt w tej sprawie. 

 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i karta 

charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub do ziemi. Używać 
worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 

Charakterystyka 
 

Kolor Biały błyszczący lub barwiony 
 

Masa właściwa 1,60 ± 0,1 g/cm3 
 

pH 8,5 ± 0,5 

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać  

Barwienie Na miejscu robót lub w produkcji  

Wydajność 0,7 do 2 kg/m2 zależnie od jakości 

podłoża Temperatura aplikacji

 5 do 30°C  
Czas schnięcia w 20°C 

i 60% wilg. wzgl. 12 godzin/mm 

Lepkość wg Brookfielda w 25°C  78 000-82 000 cps 

Liczba warstw  ND 

Sposób wiązania  ND 

Reakcja na ogień A1 

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym 

opracowano na podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego 

produktu. Nie gwarantuje się wyników, ponieważ warunki użytkowania 

pozostają poza naszą kontrolą. 

• Przechowywanie: maksymalnie 9 miesięcy w oryginalnych szczelnie 

zamkniętych beczkach. 

• Warunki przechowywania: Przechowywać w pomieszczeniach w 

suchym miejscu, w temperaturze między 5 a 30°C. Chronić przed 

ujemnymi temperaturami. 

• Opakowanie: Beczki PE 25 kg. 

• Paletyzacja: 33 beczki na paletę, 825 kg razem. 

Zakres zastosowania 

Opis 

Cechy i właściwości 

Aplikacja 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 
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Projiso Karta techniczna PROJISO FIXO-M+® 

 

 
 

Podkład wysokowydajny poprawiający przywieranie 
 

PROJISO FIXO-M+® to podkład poprawiający przywieranie w 

postaci emulsji wodnej, na bazie kopolimerów akrylowych 

modyfikowanych i dodatków o dużej przyczepności do podłoży 

metal;owych i betonowych. 

Występuje w postaci warstwy, która zachowuje elastyczność 

nawet w niskich temperaturach i który stosuje się na 

powierzchnie metalowe i który nie powoduje korozji nalotowej. 

Jest zalecany jako podkład poprawiający przywieranie do 

powłok włóknistych i ciastowatych, trwale zachowuje lepkość 

w dotyku. 

 

Podłoże należy dokładnie wyczyścić, na powierzchniach 

metalowych usunąć całkowicie ślady rdzy, zgorzeliny lub 

zanieczyszczeń. Powierzchnie betonowe należy wyczyścić i 

usunąć z nich wszelkie wykwity saletry itd. 

Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. 

Nakłada się go zwykle poprzez natryskiwanie pneumatyczne 

w ramach wstępnego pokrycia podłoża z betonu lub stali 

przeznaczonego do pokrycia powłoką włókien mineralnych o 

określonej grubości. Zaleca się zastosować PROJISO FIXO-

M+® w ilości 0,1 kg/m2, na podłożach metalowych i 0,2 kg/m2 

na betonie. Nakładanie należy wykonywać w temperaturze 

większej niż 5°C. Czyszczenie narzędzi odbywa się za 

pomocą wody natychmiast po użyciu. 

 

Patrz karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej (KDŚiS) i 

karta charakterystyki substancji (MSDS) dostępne na 

zamówienie. 

Nie usuwać odpadów do ścieków, cieków wodnych lub ziemi. 

Używać worków na śmieci przewidzianych do tego celu. 
 

• Przechowywanie: maksymalnie 12 miesięcy w oryginalnych 

szczelnie zamkniętych beczkach. 

• Warunki przechowywania: Przechowywać w 

pomieszczeniach w suchym miejscu, w temperaturze między 

5 a 45°C. Chronić przed ujemnymi temperaturami. 

• Opakowanie: Beczki 25 kg. 

• Paletyzacja: 24 beczki na palecie, 600 kg. 

 

Charakterystyka 
 

Kolor Biały 
 

Masa właściwa 1,05 ± 0,05 g/cm3 
 

pH 7/8 
 

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać 
 

Temperatura aplikacji 5 do 45°C 
 

Lepkość wg Brookfielda w 25°C 2600-3600 cps 
 

Czas tworzenia powłoki Około 1 godzin w 20°C / 60% wilg. wzgl. 
 

Czas schnięcia w 20°C  1 godzina (powierzchnia sucha w dotyku) 

i 60% wilg. wzgl. Całkowite wyschnięcie w 3 do 4 dni  

Informacje wskazane w niniejszym dokumencie technicznym 

opracowano na podstawie aktualnych testów i dotyczą konkretnego 

produktu. Nie gwarantuje się wyników, ponieważ warunki użytkowania 

pozostają poza naszą kontrolą. 

Zakres zastosowania 

Opis 

Aplikacja 

Środowisko i bezpieczeństwo 

Opakowanie i przechowywanie 
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Projiso Karta kontroli robót związanych z nakładaniem izolacji 

cieplnej przez natryskiwanie FIBREXPAN® 

 

 

 

Nr referencyjny miejsca robót:     

Nr referencyjny kosztorysu:    

 
ZGODNOŚĆ Z DTU 27.1 NF P15-202-1 I NF P15-202-2 

Nazwa firmy wykonującej natrysk:    

 

MIEJSCE ROBÓT 

Adres miejsca robót:     

Kod pocztowy:     

Miasto:     

Rodzaj prac:                    Nowe Renowacja 

Rodzaj podłoża:             Beton Stal Drewno Inne 

(proszę sprecyzować:    

 

APLIKACJA 

Marka izolacji: FIBREXPAN® Masa worków: 20 kg 

Nr referencyjny produktu: FIBREXPAN® 

Nazwa producenta: Projiso 

Numer certyfikatu ACERMI: 12/147/775 

Numer certyfikatu technicznego: 20/12-247 

Podkład poprawiający przywieranie: Marka:    

Zbrojenie:     

Powłoka wykończeniowe: Marka:     

 
TEST USTAWIEŃ MASZYN 

Przypomnienie testów ustawień maszyny: powierzchnia natryskiwana na 10 worków 

 

CZĘŚĆ 1: PODSUMOWANIE REALIZACJI 

Powierzchnia natryskiwana:     m2 

Średnia grubość zmierzona po wykończeniu (powierzchnie płaskie):  mm 

Średnia grubość zmierzona po wykończeniu (belki):  mm 

Ilość zużyta:    Podkład poprawiający przywieranie:    kg 

Izolacja: kg 

Powłoka wykończeniowa:   kg 

Opór cieplny (powierzchnie płaskie): przewidywany_________________________uzyskany 

Opór cieplny (belki): przewidywany_________________________uzyskany 

 
WYKONAWCA POWŁOKI ZLECENIODAWCA 

Przedsiębiorstwo:   Przedsiębiorstwo:     

Data rozpoczęcia natrysku: / /    

Data zakończenia natrysku:  /  /   

Pieczęć przedsiębiorstwa i podpis: Pieczęć przedsiębiorstwa i podpis: 

 
 
 
 
 

 
Nazwisko: Nazwisko:                                                                                        

Stanowisko: Stanowisko:    

Dokument do wypełnienia w trzech egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, jeden dla zleceniodawcy i jeden dla inwestora 
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A 

B 

C 

D 

E 

Punkt pomiaru grubości 

A 
1 m 

D 

1 m 

C 4 5 

B E 

POWIERZCHNIA 
NATRYSKIWANA 

1 2 

3 

Projiso Karta kontroli robót związanych z nakładaniem izolacji 

cieplnej przez natryskiwanie FIBREXPAN® 

 

 

 

CZĘŚĆ 2: INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE TESTU USTAWIEŃ MASZYNY 

Marka maszyny:    

Numer seryjny maszyny:    

Marka handlowa izolacji: FIBREXPAN® 

Nr katalogowy produktu: FIBREXPAN® 

Nazwa producenta: Projiso 

Masa worków: 20 kg 

Numer partii 
 

Worek nr 1 

Worek nr 2 

Worek nr 3 

Worek nr 4 

Worek nr 5 

Worek nr 6 

Worek nr 7 

Worek nr 8 

Worek nr 9 

Worek     nr 10 

 
Powierzchnia natryskiwana na 10 worków: m2 

Liczba pomiarów grubości: 25 

Raport z pomiarów grubości testu ustawień maszyny 
 

mm 1 2 3 4 5 Razem 

A  

B  

C  

D  

E 

Razem 

 

Średnia grubość zmierzona po wykończeniu = Razem / 25 = mm 

 
Wydajność: 

Kalkulacja liczby worków na 100 m2 = 1000 / powierzchnia natryskiwana na 10 worków:    

Średnia grubość zmierzona i wydajność muszą zachować zgodność z wartościami na etykiecie ACERMI. 

W razie niezgodności, powtórzyć procedurę. 

 
metoda pomiaru grubości (powierzchnia płaska) 

1 
 

2 

3 
  

4 5 
 

Liczba pomiarów niezbędna dla 

10 worków natrysku: 

25 = 5 sekcji po 5 pomiarów 

 
 
 
 
 
 

Nr referencyjny miejsca robót:    

1 
 

2 

3 
  

4 5 
 

 1 
 

2 

3   

4 5 

 

 

1 
 

2 

3 
  

4 5 
 

 



 

 

Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące od dnia 01/06/2016 
 
 

Każde zamówienie produktów jest równoznaczne z przyjęciem przez kupującego i 
pełną akceptacją niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, które mają 
pierwszeństwo względem jakichkolwiek innych dokumentów kupującego i przede 
wszystkim ogólnych warunków zakupu, z wyjątkiem uprzedniego uzyskania 
wyraźnej zgody naszej firmy. 

 

1. Sprzedaż 
 

1.1 Nasza sprzedaż odbywa się zgodnie z warunkami cenowymi i ilościami 
wymienionymi w zamówieniu, z wyjątkiem okoliczności pozostających poza naszą 
kontrolą i z wyjątkiem opóźnienia dostaw lub dostaw rozłożonych w czasie, w 
których to przypadkach sprzedaż odbywa się na warunkach cenowych 
obowiązujących w momencie dostawy. 
Sprzedaż uznaje się za zamkniętą po otrzymaniu potwierdzenia odbioru 
zamówienia. Zamówienia nie mogą podlegać zmianom, ani zostać anulowane 48 
godzin przed dostawą i po upływie tego terminu uznaje się je za zamknięte i 
ostateczne. 
Nasze ceny obowiązują dla wszystkich naszych klientów w tym samym dniu. Cena 
może ulec podwyższeniu w momencie wzrostu kursu dnia, po uprzednim 
poinformowaniu klientów o tym fakcie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać w dniu 
wskazanym w nowym cenniku. 
1.2 Przeniesienie prawa własności do naszych produktów zostanie wstrzymane do 
momentu całkowitej zapłaty ich ceny przez klienta,  za produkt główny i akcesoria, 
nawet w przypadku opóźnienia płatności. 
Płatność następuje w momencie rzeczywistego zaksięgowania ceny przez naszą 
firmę. Każde inne postanowienie, zwłaszcza dodane do ogólnych warunków zakupu 
traktuje się jako niesporządzone w formie pisemnej. 
Nasza firma może korzystać z praw, które posiada na podstawie niniejszej klauzuli 
zastrzeżenia własności, w odniesieniu do wszelkich należności, w odniesieniu do 
wszystkich swoich produktów będących w posiadaniu klienta, bez uszczerbku dla 
jego prawa do żądania rozwiązania sprzedaży w toku. 
Klient jest zobowiązany do umożliwienia identyfikacji dostarczonego towaru w swoim 
magazynie i przechowywania go zgodnie z warunkami przechowywania produktów. 
Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia produktów od ryzyka, niniejsza klauzula 
nie zabrania w żaden sposób przeniesienia ryzyka na kupującego w momencie 
dostawy. 
W przypadku uszkodzenia lub zniknięcia towaru, przed przeniesieniem prawa 
własności, wypłaty realizowane przez ubezpieczyciela klienta zostaną wypłacone 
naszej firmie, niezależnie od innych możliwości wystąpienia przeciwko klientowi 
przez naszą firmę. 
Nasza firma może jednostronnie, po wysłaniu formalnego zawiadomienia, 
sporządzić spis swoich produktów w posiadaniu klienta, który zobowiązuje się odtąd 
do bezpłatnego udostępniania swoich magazynów, sklepów lub innych w tym celu. 
Towar musi zostać natychmiast zwrócony naszej firmie, na koszt i ryzyko klienta, 
nawet w przypadku działania siły wyższej, zdarzenia losowego lub działania osoby 
trzeciej. 
Roszczenia do naszych towarów nie zwalniają w żaden sposób klienta z obowiązku 
natychmiastowego zapłacenia ceny za towar lub akcesoria. Nasza firma ma prawo 
egzekwowania sprzedaży, nawet po przejęciu towaru, chyba że postanowi o jej 
anulowaniu. W takim przypadku ewentualnie wpłacone zaliczki zostaną zatrzymane 
przez naszą firmę, bez wpływu na ewentualne odszkodowania lub odsetki. W 
przypadku zajęcia, klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania 
naszej firmy. 
Zasadniczo klient jest zobowiązany do wyrażenia sprzeciwu, za pomocą wszelkich 
środków prawnych, wobec roszczeń, gróźb, działań, procedur lub wszelkich innych 
środków, które mogą naruszać prawo własności sprzedającego i które mogą wnosić 
osoby trzecie wobec sprzedawanego towaru. Klient musi natychmiast powiadomić 
sprzedającego, aby umożliwić mu ochronę swoich interesów. 

 

2. Dostawy i gwarancje 
 

2.1 Terminy dostawy podano wyłącznie w celach informacyjnych ze względu na 
dostępność przewoźników i kolejność zamówień. Kupujący może zażądać 
anulowania zamówienia, jeżeli towary nie zostaną dostarczone w ciągu 60 dni od 
formalnego bezskutecznego powiadomienia, przy czym formalne powiadomienie 
może zostać złożone dopiero po terminie dostawy podanym w celach 
informacyjnych, a ewentualne opóźnienia nie dają klientowi prawa do anulowania 
sprzedaży, odmowy przyjęcia towaru lub roszczenia odszkodowawczego. 
2.2 Sprzedający odpowiada za ukryte wady towaru sprzedanego zgodnie z 
postanowieniami artykułów 1641 i nast. Kodeksu Cywilnego. 
2.3 Gwarancja umowna firmy ogranicza się do normalnej wymiany jakiejkolwiek 
części uznanych za niezgodne z powodu stwierdzonych wad produkcyjnych. 
Gwarancja obowiązuje od momentu dostawy towaru. 
2.4 Wszelkie wykorzystanie towarów w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem 
zwalniają nas z wszelkiej odpowiedzialności. Taka sama sytuacja zachodzi w 
przypadku modyfikacji towarów przez osoby trzecie lub w przypadku uszkodzenia 
powstałego na skutek niewłaściwych warunków przechowywania, transportu, 
transportu na miejscu. 
2.5 Z wyjątkiem winy przewoźnika, jakiekolwiek oświadczenie dowolnego rodzaju 
zostanie przyjęte tylko, jeżeli zostanie złożone w ciągu ośmiu dni od daty 
dostarczenia towarów, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

3. Wysyłka 
 

3.1 Bez względu na przeznaczenie towarów i warunki sprzedaży (w tym również 
cenę sprzedaży franko), dostawa odbywa się poprzez dostarczenie towaru do 
klienta lub jego przewoźnika lub przewoźnika wybranego przez naszą firmę i na 
konto klienta. 
3.2 Przeniesienie ryzyka następuje w momencie dostawy. W związku z tym towary 
transportuje się na ryzyko i odpowiedzialność klientów, do których należą, po 
odbiorze należy odnotować wszelkie zastrzeżenia, w sposób dokładny i kompletny, 
na dokumencie przewozowym oraz należy potwierdzić te zastrzeżenia 
przewoźnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu trzech dni od 
otrzymania towaru zgodnie z postanowieniami artykułu L.133-3 Kodeksu 
Handlowego. Nasza firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody lub straty związane z transportem. 
3.3 Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z zamówieniem należy, w 
celu zapewnienia ich ważności, skierować do naszej firmy listem poleconym z 
potwierdzeniem odbioru w terminie ośmiu dni, licząc od daty dostawy. Do reklamacji 
należy dołączyć dokument dostawy. Żadne zwroty nie zostaną wykonane bez 
uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy. W razie przyjęcia reklamacji, 
odpowiedzialność naszej firmy ogranicza się wyłącznie do wymiany towaru 
niezgodnego w wykluczeniem wszelkich odszkodowań i odsetek. 

 

Wszelkie reklamacje zgłaszane naszej firmie po upływie wymienionego terminu 
uznaje się za nieważne i niebyłe, a dostarczone towary za bezspornie zgodne z 
zamówieniem. 
3.4 W przypadku, gdy towar przygotowany w fabryce nie zostanie odebrany przez 
klienta lub przewoźnika działającego w jego imieniu w terminie 15 dni od wysłania 
faksu z przypomnieniem o konieczności odbioru towaru, klient ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za uszkodzenia towaru. 
3.5 Niezależnie od pokrycia przez naszą firmę kosztów transportu, koszty dostawy 
towarów drogą lądową na adres lub miejsce robót wskazane przez klienta pokrywa 
klient, gdy wymienione miejsca okażą się niedostępne dla normalnie 
wykorzystywanych pojazdów (artykuł 4 ogólnych warunków stosowania taryf 
drogowych dla towarów). 

 

4. Płatność 
 

4.1 Nasze faktury są płatne w gotówce z wyjątkiem warunków specjalnych. Termin 
ten oznacza datę graniczną księgowania płatności, a nie datę graniczną odbioru 
potwierdzenia sposobu realizacji płatności. 
W przypadku żądania przez klienta odroczenia płatności zastrzegamy sobie prawo, 
w zależności od sytuacji finansowej, do ustalenia terminu płatności, w granicach i 
zgodnie z ustawą o okresach rozliczeniowych, pułapu kredytu i przedstawienia 
gwarancji. W przypadku wystąpienia nowego czynnika, który zmieni naszą ocenę 
ryzyka, możemy w dowolnym momencie wystąpić o realizację płatności w gotówce 
lub przedstawienie nowych gwarancji. 
Nie udzielamy rabatów w przypadku realizacji płatności w krótszym terminie. 
Płatności należy realizować ma adres PROJISO, Księgowość, 41 rue Paul Vaillant 
couturier 03100 Montluçon. 
4.2 Brak płatności w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne powstanie 
wymagalności całej należności. 
Odsetki karne za płatności opóźnione, obowiązują bez obowiązku ponaglenia oraz 
zryczałtowana opłata za ściąganie należności będą automatycznie naliczane 
następnego dnia po dacie płatności wskazanej na fakturze w przypadku, gdy 
należne kwoty zostaną uregulowane po tej dacie. Stawka ta jest równa podstawowej 
stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w pierwszym 
dniu danego sześciomiesięcznego okresu plus 10 punktów. Kwotę kary ryczałtowej 
za ściąganie należności ustala się w wysokości 40 euro. Roszczenie do dodatkowej 
rekompensaty zostanie zgłoszone, gdy poniesione koszty ściągnięcia należności 
przekroczą kwotę tego kary zryczałtowanej. 
4.3 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub anulowania bieżących 
zamówień, nawet zaakceptowanych, bez uszczerbku dla zastosowania innych 
środków. 
4.4 Wszelkie opóźnienia w dostawie lub wszelkie reklamacje bez względu na ich 
rodzaj i czas zgłoszenia nie mają wpływu na sposoby i terminy płatności. 

 

5. Siła wyższa 
 

Jako przypadki działania siły wyższej lub zdarzenia losowe uznaje się zdarzenia 
niezależne od naszej woli, o ile ich wystąpienie całkowicie uniemożliwia realizację 
zobowiązań. Przede wszystkim za przypadki działania siły wyższej lub zdarzenia 
losowe uznaje się następujące sytuacje: strajki, pożar, powódź, wojna, przestoje 
produkcyjne spowodowane przypadkowymi awariami, epidemiami, blokadami dróg, 
przerwami w zaopatrzeniu niezależnymi od naszej firmy. Nasz firma poinformuje 
klienta w jak najkrótszym terminie o wystąpieniu zdarzeń wymienionych powyżej i 
dołoży wszelkich starań w celu usunięcia ich skutków w jak najkrótszym terminie. 
Jednakże, jeżeli realizacja zamówienia okaże się definitywnie niemożliwa, nasza 
firma zachowa prawo do całkowitego anulowania zamówienia bez ponoszenia 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

 

6. Tolerancja 
 

Dostawy realizuje się z przyjętą tolerancją w obszarze jakości, ilości, wymiarów, 
grubości i masy, co jest jednoznacznie akceptowane przez klienta, bez możliwości 
składania zastrzeżeń do zamówienia lub modyfikacji ceny. 

 

7. Klauzula rozstrzygania sporów 
 

W przypadku niewykonania przez klienta jakichkolwiek zobowiązań i w 8 dni 
kalendarzowych po formalnym zawiadomieniu listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru, pozostającym w całości lub w części bez skutku w tym okresie, umowa 
sprzedaży zostanie rozwiązana automatycznie i bez formalności. Towar musi zostać 
zwrócony na pierwsze żądanie naszej firmy na koszt i ryzyko klienta, który 
zobowiązuje się do dotrzymania tego warunku, bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
odszkodowań i odsetek należnych naszej firmie. Wpłacona zaliczka zostanie 
ostatecznie zatrzymana na rzecz początkowego pokrycia szkód. 

 

8. Inne 
 

Kupujący nie mogą, bez naszej zgody, sprzedawać naszych produktów, 
bezpośrednio lub pośrednio, innym producentom podobnych produktów lub pod 
innymi nazwami niż nasze znaki handlowe. 

 

9. Własność intelektualna 
 

Wszystkie dokumenty techniczne i/lub handlowe przekazane klientowi pozostają 
wyłączną i całkowitą własnością naszej firmy, jako wyłącznego właściciela praw 
własności intelektualnej do tych dokumentów. Mogą one być używane tylko w 
ramach realizacji zamówionego świadczenia. Klientowi nie ma prawa do ich 
eksploatacji, chyba że uzyskał wyraźną i uprzednią zgodę naszej firmy. Wszystkie 
przekazane dokumenty, a także ich ewentualne kopie, zostaną zwrócone do naszej 
firmy na żądanie i we wszystkich przypadkach zgodnie z warunkami usługi. 

 

10. Właściwość sądu 
 

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy w Monluçon, które sprzedający i 
kupujący uznają za wyłącznie właściwe niezależnie od wszelkich innych 
postanowień, nawet w przypadku roszczenia gwarancyjnego. 

 

INFORMACJA: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych 
warunkach bez uprzedniego powiadomienia. 



 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

PRODUCENT NATRYSKIWANYCH PRODUKTÓW IZOLACYJNYCH 

41, rue Paul Vaillant Couturier - 03100 MONTLUÇON 

Tel. 04 70 02 05 00 
www.projiso.fr - contact@projiso.fr 
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