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Witamy w ALFASEAL GROUP!

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej. 
Celem działalności ALFASEAL GROUP jest wprowadzanie rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort każdego z nas.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji – służymy wsparciem w przygotowywaniu standardowych oraz nietypowych zabezpieczeń ppoż. 

Nasz zespół wyszkolonych Doradców Technicznych działa na terenie całego kraju.
Naszą ofertę podzieliliśmy na dwa działy: 

Systemy Ogniochronne to pierwszy z działów ALFASEAL GROUP Sp. z o.o., który istnieje od 2009 roku.
Obejmuje on cały zakres biernej ochrony przeciwpożarowej. W ofercie znajdą Państwo zarówno zabezpieczenie wszystkich
instalacji przechodzących przez strefy przeciwpożarowe takich jak rury palne, niepalne, kable, koryta kablowe oraz
kanały wentylacyjne, jak i zabezpieczenia złączy liniowych, sufitów podwieszanych, drzwi i okien oraz różnego rodzaju tkanin.

Materiały Ogniochronne to drugi z działów ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. 
Powstał w 2017 roku, jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na nasze rozwiązania w zakresie ogniochronnych elementów stolarki przeciwpożarowej.

Dział Techniczny ALFASEAL to zespół osób, które wspierają Doradców oraz Klientów.
Organizujemy szkolenia na budowach lub w Państwa siedzibach.
Doradzamy i szkolimy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Wspieramy wykonawców, projektantów oraz inspektorów.
Współpracujemy także z rzeczoznawcami ppoż.

Nasze produkty posiadają wiele dokumentów potwierdzających wysoką skuteczność w postaci raportów z badań odporności ogniowej oraz uzyskanych aprobat 
technicznych. Stale rozwijamy nasz dział B+R oraz podnosimy jakość naszych produktów. Inwestujemy w badania i przodujemy w innowacjach w naszej 
branży w Polsce!

Nasze produkty są stosowane na wielu inwestycjach na terenie całej Polski.  
Jesteśmy dumni, że nasza firma zdobyła Państwa zaufanie  
i stała się liczącą marką na polskim rynku. Dziękujemy! 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz skorzystania z naszych doświadczeń!

INTU FR WRAP
INTU FR WRAP L
ALFA COLLAR
INTU FR COLLAR
INTU FR COLLAR LALFA FR MASTIC

ALFA FR COAT A
ALFA FR BOARD A
ALFA FR COAT I
ALFA FIREFOAM PREMIUMINTU FR INSLEEVE

RURY PALNE / NIEPALNE /  RURY W IZOLACJI PALNEJ 
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ALFA FR MASTIC
ALFA FR COAT A ALFA FR BOARD A

INTU FR BRICK
ALFA FIREFOAM PREMIUMASTRO PILLOW X SERIESASTRO DL COVER

ASTRO LC LOFT CONEASTRO LUMI COVERASTRO LUMI CANOPY
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POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI /  
KORYTA i TRASY KABLOWE / OŚWIETLENIE

ALFA FR MASTIC
ALFA FR COAT A
ALFA FR BOARD A
ALFA FR GRILLE
ALFA ATG
AF FIREGUARD 3
AF BAND 3
OBEJMA DO MAT

PRZEWODY i KANAŁY WENTYLACYJNE
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ALFAFOAM FR
INSU-ROPE
ALFA FR COAT A
ALFA FR BOARD A
ALFA FR EJ SEAL

DYLATACJE i SZCZELINY
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EXPANDER FR
CHARFLAME
PROMILL IGNIFUGO
INTU FR GUARD
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KONSTRUKCJE STALOWE, DREWNIANE,  ŻELBETOWE, TKANINY USZCZELNIENIA SKRZYDEŁ DRZWI I OŚCIEŻNICY

OSŁONY KRAWĘDZI DRZWI

USZCZELKI OPADAJĄCE

USZCZELNIENIA SZYB

www.alfaseal.pl

Materiały OGNIOCHRONNE

Produkty kierowane do wykonywania zabezpieczeń
przeciwpożarowych przejść Instalacyjnych, oświetlenia,
złączy liniowych, konstrukcji budowlanych itp.

Komponenty gotowych wyrobów do podwyższania parametrów
ogniochronnych elementów stolarki przeciwpożarowej.

BIERNA OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

MATERIAŁY
OGNIOCHRONNE

Materiały OGNIOCHRONNE Materiały OGNIOCHRONNE
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Uszczelnienia skrzydeł  
drzwi i ościeżnicy
ALFA STRIP F/FS/FC
ASTRO STRIP FO/FS/SB/TB
ASTRO QUAD SEAL
ASTRO ASP SEAL
ASTRO ASP/TF SEAL
ALFA FR GRILLE DS/DP 
ALFA ATG
ALFAFOAM FR

Uszczelki opadające

ASTRO ASDB
ASTRO DBPLUS SEAL
ASTRO ASDB/SM 

Uszczelnienia szyb

ASTRO TAPE
ASTRO U-CHANNEL
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ALFA STRIP F    Uszczelka pęczniejąca

OPIS PRODUKTU
Uszczelka ALFA STRIP F wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał 
pęcznieje, powiększając swoją objętość 35-krotnie. Ekspandujący produkt uniemożliwia rozprzestrzenianie się 
ognia przez fugi i szczeliny w drzwiach przeciwpożarowych. Odporność ogniowa do EI 240.

ZASTOSOWANIE
Produkt ALFA STRIP F przeznaczony jest do uszczelnienia szczelin w drzwiach przeciwpożarowych.

ZGODNOŚĆ
Raport z badań ogniowych drzwi LZP43-02580/16/Z00NZP
Raport ciśnienia pęcznienia LZP48-2580/16/Z00NZP
Raport wysokości pęcznienia LZP09-2580/16/Z00NZP

SPOSÓB MONTAŻU
Uszczelka montowana jest dookoła drzwi we wcześniej przygotowanych frezach. W celu zamontowania uszczelki należy użyć własnej 
technologii klejenia; dopasować dokładnie w miejscu frezowania na całej długości. Uszczelki nie należy ciąć po naklejeniu na podłoże.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

ALFA STRIP FS    Uszczelka pęczniejąca + taśma samoprzylepna

OPIS PRODUKTU
Uszczelka ALFA STRIP FS wykonana jest z materiału na bazie grafitu i wyposażona w warstwę  
samoprzylepną. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał pęcznieje, powiększając swoją  
objętość 35-krotnie. Ekspandujący produkt uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia przez fugi i szczeliny 
w drzwiach przeciwpożarowych. Odporność ogniowa do EI 240.

ZASTOSOWANIE
Produkt ALFA STRIP FS przeznaczony jest do uszczelnienia szczelin w drzwiach przeciwpożarowych.

ZGODNOŚĆ
Raport z badań ogniowych drzwi LZP43-02580/16/Z00NZP
Raport ciśnienia pęcznienia LZP48-2580/16/Z00NZP
Raport wysokości pęcznienia LZP09-2580/16/Z00NZP

SPOSÓB MONTAŻU
Uszczelka montowana jest dookoła drzwi we wcześniej przygotowanych frezach. W celu zamontowania uszczelki należy usunąć warstwę 
zabezpieczającą taśmę samoprzylepną, dopasować uszczelkę i przycisnąć dokładnie w miejscu frezowania na całej długości. Uszczelki 
nie należy ciąć po naklejeniu na podłoże.
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Kolor czarny

Taśma samoprzylepna NIE

Grubość [mm] 2,0; 2,5

Szerokość [mm] 10 ÷ 60

Długość [m] 10; 25; 50; 100

Gęstość [g/cm3] 1,2 ± 15%

Temperatura pęcznienia [oC] Ok. 150

Współczynnik pęcznienia ≤ 35,97

Ciśnienie pęcznienia [N/mm2] 0,798

Klasa odporności ogniowej do EI 240*

Materiały OGNIOCHRONNE
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ALFA STRIP FC    Uszczelka pęczniejąca + taśma samoprzylepna

OPIS PRODUKTU
Uszczelka ALFA STRIP FC wykonana jest z materiału na bazie grafitu i wyposażona w warstwę 
samoprzylepną. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał pęcznieje, powiększając swoją objętość 
35-krotnie. Ekspandujący produkt uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia przez fugi i szczeliny w drzwiach 
przeciwpożarowych. Odporność ogniowa do EI 240.

ZASTOSOWANIE
Produkt ALFA STRIP FC przeznaczony jest do uszczelnienia szczelin w drzwiach przeciwpożarowych.

ZGODNOŚĆ
Raport z badań ogniowych drzwi LZP43-02580/16/Z00NZP
Raport ciśnienia pęcznienia LZP48-2580/16/Z00NZP
Raport wysokości pęcznienia LZP09-2580/16/Z00NZP

SPOSÓB MONTAŻU
Uszczelka montowana jest dookoła drzwi we wcześniej przygotowanych frezach. W celu zamontowania uszczelki należy usunąć warstwę 
zabezpieczającą taśmę samoprzylepną, dopasować uszczelkę i przycisnąć dokładnie w miejscu frezowania na całej długości. Uszczelki 
nie należy ciąć po naklejeniu na podłoże.
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

Kolor czarny

Taśma samoprzylepna TAK (Klej kauczuk syntetyczny)

Grubość [mm] 2,0; 2,5

Szerokość [mm] 10 ÷ 60

Długość [m] 10; 25; 50; 100

Gęstość [g/cm3] 1,2 ± 15%

Temperatura pęcznienia [oC] Ok. 150

Współczynnik pęcznienia ≤ 35,97

Ciśnienie pęcznienia [N/mm2] 0,798

Klasa odporności ogniowej do EI 240*

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

Kolor czarny

Taśma samoprzylepna TAK (Klej akrylowy)

Grubość [mm] 2,0; 2,5

Szerokość [mm] 10 ÷ 60

Długość [m] 10; 25; 50; 100

Gęstość [g/cm3] 1,2 ± 15%

Temperatura pęcznienia [oC] Ok. 150

Współczynnik pęcznienia ≤ 35,97

Ciśnienie pęcznienia [N/mm2] 0,798

Klasa odporności ogniowej do EI 240*

Materiały OGNIOCHRONNE
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ASTRO STRIP FO    Uszczelka ognioszczelna

OPIS PRODUKTU
Pęczniejąca grafitowa uszczelka w rękawie PCV zamocowana do skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy, 
w warunkach pożaru powiększa swój oryginalny rozmiar wielokrotnie i uszczelnia lukę dookoła drzwi 
zapewniając bezpieczną barierę przeciwogniową, przeciwdymową i przeciw przedostaniu się gorących 
gazów. Ochronna uszczelka przeciwogniowa jest dostępna w wersji z lub bez nylonowej szczotki. Wszystkie 
uszczelki posiadają taśmę samoprzylepną w celu ułatwienia montażu.

ZASTOSOWANIE
Uszczelka ognioszczelna ASTRO STRIP FO stosowana jest w miejscach gdzie ochrona przeciwdymowa  
nie jest konieczna.

ZGODNOŚĆ
Zgodnie z normą EN ISO 9001:2000
Zgodnie z normą BS476 paragraf 22 & 31.1

Artykuł nr Odporność ogniowa Wymiary

AF1004FOXXX 30 min 10 mm x 4 mm x 2,1 m

AF1504FOXXX 30 min 15 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2004FOXXX 60 min 20 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2504FOXXX 60 min 25 mm x 4 mm x 2,1 m

AF3004FOXXX 60 min 30 mm x 4 mm x 2,1 m

XXX – kolor; WHT – biały, BRN- brązowy

SPOSÓB MONTAŻU
Jeśli drzwi pożarowe lub ościeżnice/futryny nie zostały wcześniej nafrezowane, należy sprawdzić dane techniczne producenta, w celu 
ustalenia rozmiaru i ilości wymaganego uszczelnienia pęczniejącego. Szerokość frezu powinna uwzględniać margines ze względu na 
kurczliwość drewna lub farbę, dlatego też polecane jest frezowanie o 3% szersze od wybranego rozmiaru uszczelnienia. Zaleca się, 
aby szczelina pomiędzy drzwiami a futryną nie powinna być większa niż 4 mm. W celu zamontowania uszczelki, należy usunąć papier 
zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej i przycisnąć dokładnie uszczelkę w miejscu frezowania na całej długości.

DOSTĘPNOŚĆ

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

ASTRO STRIP FS    Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna

OPIS PRODUKTU
Pęczniejąca grafitowa uszczelka w rękawie PCV zamocowana do skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy, 
w warunkach pożaru powiększa swój oryginalny rozmiar wielokrotnie i uszczelnia lukę dookoła drzwi 
zapewniając bezpieczną barierę przeciwogniową, przeciwdymową i przeciw przedostaniu się gorących 
gazów. Ochronna uszczelka przeciwogniowa jest dostępna w wersji z lub bez nylonowej szczotki. Wszystkie 
uszczelki posiadają taśmę samoprzylepną w celu ułatwienia montażu.

ZASTOSOWANIE
Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna ASTRO STRIP FS stosowana jest w celu skutecznej ochrony przed 
ogniem, zimnym dymem oraz gorącymi gazami.

ZGODNOŚĆ
Zgodnie z normą EN ISO 9001:2000
Zgodnie z normą BS476 paragraf 22 & 31.1

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej                                               www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl
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TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

Artykuł nr Odporność ogniowa Wymiary

AF1004FSXXX 30 min 10 mm x 4 mm x 2,1 m

AF1504FSXXX 30 min 15 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2004FSXXX 60 min 20 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2504FSXXX 60 min 25 mm x 4 mm x 2,1 m

AF3004FSXXX 60 min 30 mm x 4 mm x 2,1 m

XXX – kolor; WHT – biały, BRN – brązowy

SPOSÓB MONTAŻU
Jeśli drzwi pożarowe lub ościeżnice/futryny nie zostały wcześniej nafrezowane, należy sprawdzić dane techniczne producenta, w celu 
ustalenia rozmiaru i ilości wymaganego uszczelnienia pęczniejącego. Szerokość frezu powinna uwzględniać margines ze względu na 
kurczliwość drewna lub farbę, dlatego też polecane jest frezowanie o 3% szersze od wybranego rozmiaru uszczelnienia. Zaleca się, 
aby szczelina pomiędzy drzwiami a futryną nie powinna być większa niż 4 mm. W celu zamontowania uszczelki, należy usunąć papier 
zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej i przycisnąć dokładnie uszczelkę w miejscu frezowania na całej długości.

DOSTĘPNOŚĆ

ASTRO STRIP SB    Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna        

OPIS PRODUKTU
Pęczniejąca grafitowa uszczelka w rękawie PCV zamocowana do skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy, 
w warunkach pożaru powiększa swój oryginalny rozmiar wielokrotnie i uszczelnia lukę dookoła drzwi 
zapewniając bezpieczną barierę przeciwogniową, przeciwdymową i przeciw przedostaniu się gorących 
gazów. Ochronna uszczelka przeciwogniowa jest dostępna w wersji z lub bez nylonowej szczotki. Wszystkie 
uszczelki posiadają taśmę samoprzylepną w celu ułatwienia montażu.

ZASTOSOWANIE
Uszczelka przeciwpożarowa. Ochrona przeciwogniowa i przeciwdymowa.

ZGODNOŚĆ
Zgodnie z normą EN ISO 9001:2000
Zgodnie z normą BS476 paragraf 22 & 31.1
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TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

Artykuł nr Odporność ogniowa Wymiary

AF1004SBXXX 30 min 10 mm x 4 mm x 2,1 m

AF1504SBXXX 30 min 15 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2004SBXXX 60 min 20 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2504SBXXX 60 min 25 mm x 4 mm x 2,1 m

AF3004SBXXX 60 min 30 mm x 4 mm x 2,1 m

XXX – kolor; WHT – biały, BRN – brązowy

SPOSÓB MONTAŻU
Jeśli drzwi pożarowe lub ościeżnice/futryny nie zostały wcześniej nafrezowane, należy sprawdzić dane techniczne producenta, w celu 
ustalenia rozmiaru i ilości wymaganego uszczelnienia pęczniejącego. Szerokość frezu powinna uwzględniać margines ze względu na 
kurczliwość drewna lub farbę, dlatego też polecane jest frezowanie o 3% szersze od wybranego rozmiaru uszczelnienia. Zaleca się, 
aby szczelina pomiędzy drzwiami a futryną nie powinna być większa niż 4 mm. W celu zamontowania uszczelki, należy usunąć papier 
zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej i przycisnąć dokładnie uszczelkę w miejscu frezowania na całej długości.
 

DOSTĘPNOŚĆ

Materiały OGNIOCHRONNE
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Artykuł nr Odporność ogniowa Wymiary

AF1004TBXXX 30 min 10 mm x 4 mm x 2,1 m

AF1504TBXXX 30 min 15 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2004TBXXX 60 min 20 mm x 4 mm x 2,1 m

AF2504TBXXX 60 min 25 mm x 4 mm x 2,1 m

AF3004TBXXX 60 min 30 mm x 4 mm x 2,1 m

XXX – kolor; WHT – biały, BRN- brązowy

ASTRO STRIP TB    Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna 

OPIS PRODUKTU
Pęczniejąca grafitowa uszczelka w rękawie PCV zamocowana do skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy, 
w warunkach pożaru powiększa swój oryginalny rozmiar wielokrotnie i uszczelnia lukę dookoła drzwi 
zapewniając bezpieczną barierę przeciwogniową, przeciwdymową i przeciw przedostaniu się gorących 
gazów. Ochronna uszczelka przeciwogniowa jest dostępna w wersji z lub bez nylonowej szczotki. Wszystkie 
uszczelki posiadają taśmę samoprzylepną w celu ułatwienia montażu.

ZASTOSOWANIE
Uszczelka przeciwpożarowa. Ochrona przeciwogniowa i przeciwdymowa.

ZGODNOŚĆ
Zgodnie z normą EN ISO 9001:2000
Zgodnie z normą BS476 paragraf 22 & 31.1

DOSTĘPNOŚĆ

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

SPOSÓB MONTAŻU
Jeśli drzwi pożarowe lub ościeżnice/futryny nie zostały wcześniej nafrezowane, należy sprawdzić dane techniczne producenta, w celu 
ustalenia rozmiaru i ilości wymaganego uszczelnienia pęczniejącego. Szerokość frezu powinna uwzględniać margines ze względu na 
kurczliwość drewna lub farbę, dlatego też polecane jest frezowanie o 3% szersze od wybranego rozmiaru uszczelnienia. Zaleca się, 
aby szczelina pomiędzy drzwiami a futryną nie powinna być większa niż 4 mm. W celu zamontowania uszczelki, należy usunąć papier 
zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej i przycisnąć dokładnie uszczelkę w miejscu frezowania na całej długości.  
 

ASTRO QUAD SEAL    Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna/dźwiękoszczelna

OPIS PRODUKTU
Przeciwogniowa grafitowa uszczelka ASTRO QUAD SEAL połączona z Schlegel Aquamac Smoke. 
Pęczniejąca uszczelka akustyczna i termiczna umieszczona jest w rękawie PVC. Uszczelkę stosuje się do 
skrzydła drzwiowego lub ościeżnicy. W warunkach pożaru powiększa swój oryginalny rozmiar wielokrotnie 
i uszczelnia lukę dookoła drzwi zapewniając bezpieczną barierę przeciwogniową i przeciwdymową, 
chroniąc przed przedostaniem się gorących gazów.

ZASTOSOWANIE

Uszczelka ASTRO QUAD SEAL jest certyfikowana i dopuszczona do stosowania w drzwiach pojedynczo 
lub podwójnie wahadłowych, zapewnia ognioszczelność i dymoszczelność powyżej pół godziny lub 
godziny. Uszczelka ASTRO QUAD SEAL to jedyny produkt na rynku oferujący cztery rozwiązania w jednej uszczelce. Wszystkie uszczelki 
wyposażone są w taśmę samoprzylepną w celu ułatwienia montażu. Uszczelki dostępne są w szerokiej gamie kolorów aby spełnić 
Państwa oczekiwania.

ZGODNOŚĆ
Badania ogniowe zgodnie z normą EN ISO 9001:2000, BS 476:22&23, EN ISO 140-3

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej                                               www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl
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Artykuł nr Odporność ogniowa Wymiar Długość Kolor
AF1004QBLK 30 min 10 mm 2100 mm czarny
AF1004QBRN 30 min 10 mm 2100 mm brązowy
AF1004QWHT 30 min 10 mm 2100 mm biały
AF1504QBLK 30 min 15 mm 2100 mm czarny
AF1504QBRN 30 min 15 mm 2100 mm brązowy
AF1504QWHT 30 min 15 mm 2100 mm biały
AF2004QBLK 60 min 20 mm 2100 mm czarny
AF2004QBRN 60 min 20 mm 2100 mm brązowy
AF2004QWHT 60 min 20 mm 2100 mm biały
AF2504QBLK 60 min 25 mm 2100 mm czarny
AF2504QBRN 60 min 25 mm 2100 mm brązowy
AF2504QWHT 60 min 25 mm 2100 mm biały
AF3004QBLK 60 min 30 mm 2100 mm czarny
AF3004QBRN 60 min 30 mm 2100 mm brązowy
AF3004QWHT 60 min 30 mm 2100 mm biały

DOSTĘPNOŚĆ

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

SPOSÓB MONTAŻU
Jeśli drzwi pożarowe lub ościeżnice/futryny nie zostały wcześniej nafrezowane, należy sprawdzić dane techniczne producenta, w celu 
ustalenia rozmiaru i ilości wymaganego uszczelnienia pęczniejącego. Szerokość frezu powinna uwzględniać margines ze względu na 
kurczliwość drewna lub farbę, dlatego też polecane jest frezowanie o 3% szersze od wybranego rozmiaru uszczelnienia. Zaleca się, 
aby szczelina pomiędzy drzwiami a futryną nie powinna być większa niż 4 mm. W celu zamontowania uszczelki, należy usunąć papier 
zabezpieczający z taśmy samoprzylepnej i przycisnąć dokładnie uszczelkę w miejscu frezowania na całej długości. 
 

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej                                               www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl

ASTRO ASP SEAL    Uszczelka dymoszczelna/dźwiękoszczelna

OPIS PRODUKTU
Dla pełnej ochrony akustycznej i dymowej, uszczelka powinna być stosowana z rowkowaną, wpuszczaną 
lub montowaną na powierzchni uszczelką dolną drzwi. Testowana akustycznie i dymowo. 
Charakterystyka Produktu:
• Usztywniana podstawa z elastycznymi narożnikami dla łatwego montażu
• Doskonała sprężalność i właściwości odchylenia
• Wspomaganie zamykania

ZASTOSOWANIE

• Kombinacje pojedynczych i podwójnych drzwi
• Montowane na następujących powierzchniach: drewno, stal, materiały wieloskładnikowe
• Drzwi z zapadką i bez zapadki
• Nowe i modernizowane drzwi

SPOSÓB MONTAŻU
Dźwięko i dymoszczelna, samoprzylepna uszczelka wytłaczana z PVC. Do montażu w narożnikach 
frezowanych ościeżnic i ramiaków, pojedynczych lub podwójnych drzwi z zawiasami oraz w oknach, 
wyposażona w mocną taśmę samoprzylepną umieszczoną po obydwu stronach uszczelki. 

ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ
Badania ogniowe zgodnie z normą BS476 paragraf 22 , BS EN 1634-4
ASTRO ASP SEAL produkowane są  w UE, spełniają najwyższe standardy 
jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

Artykuł nr Długość Kolor
AFASP/WHT 2100 mm biały
AFASP/BRN 2100 mm brązowy
AFASP/BLK 2100 mm czarny

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

Materiały OGNIOCHRONNE
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ASTRO ASP / TF SEAL    Uszczelka dymoszczelna/dźwiękoszczelna

OPIS PRODUKTU
Podobna do uszczelki ASTRO ASP, uszczelka ASTRO ASP/TF SEAL z podwójnym piórem zaprojektowana 
idealnie do pomieszczeń czystych, eliminuje konieczność osobnego montowania uszczelek dymowych. 
Zaprojektowana w celu wyeliminowania nachodzących na siebie elementów okuć drzwiowych.  
Doskonała sprężalność i odchylenie pozwalające na użycie mniejszej siły zamykania. Wyposażona  
w mocną taśmę samoprzylepną.

ZASTOSOWANIE
• Min / Max szczelina od 3mm do 5,5mm
• Właściwości akustyczne i dymoszczelne testowane na drzwiach pożarowych
• Indeks Redukcji Hałasu Rw 39dB
• Odpowiednia do nowych lub modernizowanych instalacji 
• Uszczelki są szybkie i proste w montażu.

ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ
Badania ogniowe zgodnie z normą BS476 paragraf 22, BS EN 1634-4
ASTRO ASP/TF SEAL  produkowane są  w UE, spełniają najwyższe  
standardy jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

Artykuł nr Długość Kolor

AFASPTF/WHT 2100 mm biały

AFASPTF/BRN 2100 mm brązowy

AFASPTF/BLK 2100 mm czarny

SPOSÓB MONTAŻU
Dźwięko i dymoszczelna, samoprzylepna uszczelka wytłaczana z PVC. Do montażu w narożnikach 
frezowanych ościeżnic i ramiaków, pojedynczych lub podwójnych drzwi z zawiasami oraz w oknach, 
wyposażona w mocną taśmę samoprzylepną umieszczoną po obydwu stronach uszczelki.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5oC do +25oC.

ALFA FR GRILLE DS / DP    Pęczniejąca kratka ogniochronna

OPIS PRODUKTU
• odporność ogniowa do 120 minut
• przepływ powietrza do 80%  
• maksymalne wymiary pojedynczej kratki 600 x 600 [mm]

Przeciwpożarowe kratki ogniochronne ALFA FR GRILLE DS oraz ALFA FR GRILLE DP wykonane są z materiału 
ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140oC. Pęczniejące wkłady podczas pożaru 
zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu. 

ZASTOSOWANIE
Kratki ALFA FR GRILLE DS oraz ALFA FR GRILLE DP instaluje się w otworach wentylacyjnych w drzwiach. 
Materiał pęczniejący w czasie pożaru wypełnia całkowicie otwór, zapobiega przedostaniu się ognia  
i dymu do sąsiednich pomieszczeń.

ZGODNOŚĆ
Raport z badań nr LZP43-02580/16/Z00NZP. Kratki ALFA FR GRILLE DS / DP przebadano w drzwiach ppoż. do klasy El 120

DOSTĘPNOŚĆ, KLASYFIKACJA OGNIOWA (KRATKA PROSTOKĄTNA)

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej                                               www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl

Rys. 1. ALFA FR GRILLE DS EI 30-60
1 – metalowa obudowa
2 – siatka z drutu stalowego
3 – wkład pęczniejący 

(wymiary w mm)

Materiały OGNIOCHRONNE
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Rys. 2. ALFA FR GRILLE DP EI 90-120
1 – metalowa obudowa
2 – wkład pęczniejący 

(wymiary w mm)

DOSTĘPNOŚĆ, KLASYFIKACJA OGNIOWA (KRATKA PROSTOKĄTNA) cd

Standardowe wymiary kratek prostokątnych: [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] oznaczają: [WYMIAR WIĘKSZY x WYMIAR MNIEJSZY]
Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE DS/DP w dowolnych wymiarach – cena ustalana jest indywidualnie.

Wys. 
[mm] ALFA FR GRILLE DS  EI 30-60 / Szer. mm / Nr artykułu

100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600
100 MOINT0635 MOINT0636 MOINT0637 MOINT0638 MOINT0639 MOINT0640 MOINT0641 MOINT0642 MOINT0643 MOINT0644 MOINT0645 MOINT0646
150 MOINT0647 MOINT0648 MOINT0649 MOINT0650 MOINT0651 MOINT0652 MOINT0653 MOINT0654 MOINT0655 MOINT0656 MOINT0657
200 MOINT0658 MOINT0659 MOINT0660 MOINT0661 MOINT0662 MOINT0663 MOINT0664 MOINT0665 MOINT0666 MOINT0667
225 MOINT0668 MOINT0669 MOINT0670 MOINT0671 MOINT0672 MOINT0673 MOINT0674 MOINT0675 MOINT0676
250 MOINT0677 MOINT0678 MOINT0679 MOINT0680 MOINT0681 MOINT0682 MOINT0683 MOINT0684
300 MOINT0685 MOINT0686 MOINT0687 MOINT0688 MOINT0689 MOINT0690 MOINT0691
350 MOINT0692 MOINT0693 MOINT0694 MOINT0695 MOINT0696 MOINT0697
400 MOINT0698 MOINT0699 MOINT0700 MOINT0701 MOINT0702
450 MOINT0703 MOINT0704 MOINT0705 MOINT0706
500 MOINT0707 MOINT0708 MOINT0709
550 MOINT0710 MOINT0711
600 MOINT0712

Wys. 
[mm] ALFA FR GRILLE DP  EI 90-120 / Szer. mm / Nr artykułu

100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600
100 MOINT0713 MOINT0714 MOINT0715 MOINT0716 MOINT0717 MOINT0718 MOINT0719 MOINT0720 MOINT0721 MOINT0722 MOINT0723 MOINT0724
150 MOINT0725 MOINT0726 MOINT0727 MOINT0728 MOINT0729 MOINT0730 MOINT0731 MOINT0732 MOINT0733 MOINT0734 MOINT0735
200 MOINT0736 MOINT0737 MOINT0738 MOINT0739 MOINT0740 MOINT0741 MOINT0742 MOINT0743 MOINT0744 MOINT0745
225 MOINT0746 MOINT0747 MOINT0748 MOINT0749 MOINT0750 MOINT0751 MOINT0752 MOINT0753 MOINT0754
250 MOINT0755 MOINT0756 MOINT0757 MOINT0758 MOINT0759 MOINT0760 MOINT0761 MOINT0762
300 MOINT0763 MOINT0764 MOINT0765 MOINT0766 MOINT0767 MOINT0768 MOINT0769
350 MOINT0770 MOINT0771 MOINT0772 MOINT0773 MOINT0774 MOINT0775
400 MOINT0776 MOINT0777 MOINT0778 MOINT0779 MOINT0780
450 MOINT0781 MOINT0782 MOINT0783 MOINT0784
500 MOINT0785 MOINT0786 MOINT0787
550 MOINT0788 MOINT0789
600 MOINT0790

DETALE ROZWIĄZAŃ:

 

Rys. 3. 

Przekrój przez drzwi

1 – drzwi 

2 – osłona maskująca ALFA ATG

3 – stalowe wkręty

4 – uszczelniająca masa ogniochronna np. ALFA FR MASTIC

5 – kratka wentylacyjna ALFA FR GRILLE  DS/ DP

1

3
4

5 2

SPOSÓB MONTAŻU
1. Dobrać rozmiar kratki do wielkości otworu. 
2. Nałożyć niewielką ilość masy ogniochronnej (np. ALFA FR MASTIC) na kratkę wzdłuż jej krawędzi. 
3. Wcisnąć kratkę do otworu.
4. Pozostałe szczeliny i ubytki uzupełnić masą ogniochronną (np. ALFA FR MASTIC).
5. Zamocować osłony maskujące (np. ALFA ATG) po obu stronach przegrody za pomocą stalowych wkrętów.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. 

Materiały OGNIOCHRONNE
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ALFA ATG    Żaluzjowa kratka maskująca

OPIS PRODUKTU
Żaluzjowa kratka maskująca ALFA ATG stosowana jest do estetycznego zabezpieczenia wlotów/wylotów 
wentylacji. Kratka ALFA ATG wytwarzana jest za pomocą nowoczesnych technik produkcyjnych oraz 
precyzyjnych maszyn tłoczących. Materiałem jest stal o grubości 0,9 mm. Żaluzje są w odległości  
co 8,5mm, z 30%-owym nachyleniem ku dołowi.  

ZASTOSOWANIE
W drzwiach z zamontowanymi pęczniejącymi kratkami ogniochronnymi (np. ALFA FR GRILLE DS/DP).

DOSTĘPNOŚĆ

Kolory:
Standardowy kolor: satynowy. 
Kolor na zamówienie: biały.
Inne kolory (RAL) dostępne w cenie +20%/szt. oraz z opłatą niezależną od ilości: +180zł netto/każdy kolor.

Wymiary:
Standardowy wymiar [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] oznacza [WIĘKSZY x MNIEJSZY]. Istnieje możliwość zamówienia „wymiaru odwrotnego” 
tj. wysokość większa od szerokości; w takim przypadku należy podać tę dodatkową informację w zamówieniu.

TABELA DOSTĘPNOŚCI, POWIERZCHNIA CZYNNA

Wysokość  
[mm] Szerokość [mm] / Nr Artykułu / Powierzchnia czynna [cm2]

102 152 203 254 305 356 406 457 508 610

102 SOGI001
63 cm2

SOGI002
98 cm2

SOGI003
125 cm2

SOGI004
161 cm2

SOGI005
197 cm2

SOGI006
232 cm2

SOGI007
241 cm2

SOGI008
295 cm2

SOGI009
322 cm2

SOGI010
393 cm2

152 SOGI011
152 cm2

SOGI012
193 cm2

SOGI013
249 cm2

SOGI014
304 cm2

SOGI015
359 cm2

SOGI016
373 cm2

SOGI017
456 cm2

SOGI018
497 cm2

SOGI019
608 cm2

203 SOGI020
262 cm2

SOGI021
336 cm2

SOGI022
411 cm2

SOGI023
486 cm2

SOGI024
505 cm2

SOGI025
617 cm2 

SOGI026
673 cm2

SOGI027
823 cm2

254 SOGI028
424 cm2

SOGI029
519 cm2

SOGI030
613 cm2

SOGI031
636 cm2

SOGI032
778 cm2

SOGI033
849 cm2

SOGI034
1037 cm2

305 SOGI035
626 cm2

SOGI036
740 cm2

SOGI037
768 cm2

SOGI038
939 cm2

SOGI039
1024 cm2

SOGI040
1252 cm2

356 SOGI041
866 cm2

SOGI042
900 cm2

SOGI043
1100 cm2

SOGI044
1200 cm2

SOGI045
1466 cm2

406 SOGI046
1031 cm2

SOGI047
1261 cm2

SOGI048
1375 cm2

SOGI049
1681 cm2

457 SOGI050
1422 cm2

SOGI051
1551 cm2

SOGI052
1895 cm2

508 SOGI053
1726 cm2

SOGI054
2110 cm2

610 SOGI055
2539 cm2

W
Y

M
IA

R
* 

+4
1m

m
W

Y
M

IA
R

* 
-1

3m
m

WYMIAR* +41mm
WYMIAR* -12,5mm

13mm

5mm

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
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DOSTĘPNOŚĆ

ALFAFOAM FR    Pianka ogniochronna

OPIS PRODUKTU
Klasa odporności ogniowej: max EI 180
• Materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1
• Reakcja na Ogień: B-s 1, d0
• Wydajność wersji pistoletowej: do 46 litrów piany 
• Wydajność wersji wężykowej: do 39 litrów piany 
• Zawór nieprzywierający pianki

ZASTOSOWANIE
Przeznaczenie pianki ALFAFOAM FR:
• ognioodporne i dymoszczelne uszczelnienie ościeżnic okiennych i drzwiowych
• ognioodporne i dymoszczelne uszczelnienie dylatacji w przegrodach budowlanych
• wypełnienie pustych przestrzeni

ALFAFOAM FR przywiera do ogólnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków 
antyadhezyjnych i podobnych substancji. Pianka może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5°C do 30°C.

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną,  
o minimalnej gęstości 650kg/m3.

ZGODNOŚĆ

KLASYFIKACJA OGNIOWA
Ściana sztywna grubość ≥ 150 mm

Typ złącza / max szerokość Min. głębokość uszczelnienia Odporność ogniowa EI 

≤ 10 mm ≥ 150 mm EI 90

≤ 20 mm ≥ 150 mm EI 60

≤ 50 mm ≥ 50 mm 1) EI 180

Drewniana rama ≤ 20 mm ≥ 150 mm 2) EI 90

1) Podkład z wełny mineralnej gęstość ≥90kg/m3, grubość 50 mm.
2) Piana pokryta z obu stron drewnianym wykończeniem (ramą).

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0004
Certyfikat Zgodności 0843-CPR-0291 TYP Nr artykułu

750 ml pistoletowa SOPG02

750 ml wężykowa SOPG04

SPOSÓB MONTAŻU
Powierzchnie muszą być solidne, czyste, bez kurzu i tłuszczu. Należy usunąć luźne elementy i zwilżyć powierzchnię wodą przed użyciem. 
Dodatkowo użycie podkładu z wełny mineralnej, zwiększa stabilność. Należy posiadać w pobliżu wszystkie części gotowe do złączenia. 
Idealna temperatura do pracy to +20°C. Pojemniki, które są za zimne mogą być ostrożnie podgrzane w letniej wodzie. Uwaga: Nigdy nie 
należy podgrzewać powyżej +50°C z uwagi na możliwość wybuchu pojemnika. Pojemniki, które są zbyt ciepłe, jak np. takie pozostawione 
latem w samochodzie, mogą być ochłodzone w zimnej wodzie, ale nie wolno nimi wstrząsać! Pojemniki, które są za zimne mogą być 
ostrożnie podgrzane w letniej wodzie. 

WERSJA PISTOLETOWA
Przed połączeniem pojemnika z pistoletem do pianki, należy potrząsnąć nim około 20 razy. Należy przestrzegać instrukcji dołączonej 
do pistoletu. Aby połączyć pistolet z pojemnikiem należy przymocować adapter gwintu poprzez wkręcenie go na gwintowaną obręcz 
pojemnika. Aby uzyskać drobniejszą i bardziej jednolitą strukturę komórek, adapter wężyka może być dołączony do pistoletu. Adapter 
wężyka nie powinien być dłuższy niż 5 cm.

APLIKACJA WERSJI PISTOLETOWEJ
Postępować zgodnie z instrukcjami na pojemniku i na pistolecie. Wypełniać ubytki małą ilością, gdyż świeża pianka może rozszerzyć się 
do około 100%. Pianka wypływa przy naciśnięciu na spust. Zwilżyć równomiernie powierzchnie, przed nałożeniem pianki. Dla większych 
szczelin i ubytków zwilżanie jest zalecane po każdej nałożonej warstwie pianki. Niewystarczające zwilżenie i/lub przepełnienie otworu 
może prowadzić w następstwie do mimowolnego wypływu pianki. Po zakończeniu aplikacji, jakiekolwiek pozostałości pianki na pisto-
lecie powinny być natychmiast usunięte, również z adaptera wężyka, jeśli był używany.  Wyschnięta pianka może być usunięta tylko 
mechanicznie lub za pomocą specjalistycznych preparatów. Jeśli pojemnik nie jest pusty, należy zostawić połączony pistolet do czasu 
następnej aplikacji! Otwarty pojemnik należy zużyć w ciągu 4 tygodni. Jeżeli pojemnik jest całkowicie pusty, należy ostrożnie zdjąć  
pistolet i niezwłocznie go wyczyścić. 

Materiały OGNIOCHRONNE



14

Materiały OGNIOCHRONNE

1. Przyłożyć adapter 
do klapki.

5. Obrócić pojemnik 
do góry dnem  
i rozpocząć  
wytwarzanie piany.

4. Potrząsać pojemni-
kiem ok. 20 -25 razy, 
aby wymieszać 
zawartość.

2. Domknąć adapter. 3. Usunąć zawór  
bezpieczeństwa  
z zatrzasku.

6. Zapewnić ciasne 
umocowanie. 
Aby wykorzystać 
ponownie należy 
ściągać pierścień 
uszczelniający.

APLIKACJA WERSJI WĘŻYKOWEJ
Postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na pojemniku. Wypełniać ubytki małą ilością, gdyż świeża pianka można rozszerzyć się 
do około 200%. Poziom uwalniania pianki może być regulowalny poprzez zmianę ciśnienia na adapterze. Ostrożnie naciskać adapter, aby 
kontrolować uwalnianą ilość pianki. Przed nałożeniem pianki, zwilżyć równomiernie powierzchnie. Dla większych szczelin i ubytków zwilżanie 
jest zalecane po każdej warstwie pianki. Niewystarczające zwilżenie i/lub przepełnienie otworu może prowadzić w następstwie do mimowol-
nego wypływu pianki. Usunąć jakiekolwiek pozostałości pianki. Wyschnięta pianka może być usunięta tylko mechanicznie lub za pomocą 
specjalnych preparatów. Po aplikacji, należy przesunąć pierścień adaptera do zatrzasku i umieścić go na uszczelce wargowej. Upewnić się, 
że zabezpieczono dokładnie. Umożliwi to przerwę w pracach na kilka tygodni. W celu ponownego użycia, ściągnąć pierścień uszczelniający.

WŁAŚCIWOŚCI TECHICZNE
Dla warunków laboratoryjnych: temperatura +23°C, wilgotność 50%.

WERSJA WĘŻYKOWA

Parametr Wersja pistoletowa Wersja wężykowa

Struktura komórki drobna drobna

Gęstość objętościowa (produkcja piany) 12 - 14 kg/m3 15 - 17 kg/m 3

Czas pyłosuchości (suche podanie) około 8 min około 10 min

Przydatność do obróbki (30mm pasmo, suche podanie) około 45 min około 200 min

W pełni utwardzona (30mm pasmo) około 24 godz. około 24 godz.

Minimalna / optymalna / maksymalna temperatura 
aplikacji +5°C / +20°C / +30°C +5°C / +20°C / +30°C

Odporność na temperaturę utwardzonej pianki -40°C do +80°C (krótko poniżej +100°C) -40°C do +80°C (krótko poniżej +100°C)

Klasa materiałów budowlanych według DIN 4102 część 1 B1 B1

Reakcja na ogień wg. UNE-EN 13501-1: 200+A1:2010 B-s1, d0 B-s1, d0

Odporność ogniowa do El 180 do El 180

Wydajność pianki z pojemnika 750 ml do 46 litrów do 39 litrów

1

32

1

2

DETALE ROZWIĄZAŃ

Rys. 1. Montaż z podkładem

1 – ściana
2 – piana ALFAFOAM FR
3 – podkład z wełny mineralnej

Rys. 2. Montaż bez podkładu

1 – ściana
2 – piana ALFAFOAM FR

ZUŻYCIE NA 1mb DYLATACJI
Przykładowe zużycie dla szczeliny 2cm w ścianie –  0,5 opakowania ALFAFOAM FR 750ml na 1mb szczeliny.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Na opakowaniu podano datę przydatności. Jeśli podano datę produkcji, okres przydatności wynosi 18 miesięcy od daty produkcji. Idealna 
temperatura przechowywania to pomiędzy +10°C a +20°C. Pojemnik musi być przechowywany pionowo z dala od źródła ciepła i zimna.

1 puszka 1 opakowanie 1 paleta
750ml 12 puszek 70 opakowań

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej                                               www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl
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ASTRO ASDB    Automatyczna uszczelka dolna drzwi montowana wewnątrz

OPIS PRODUKTU
Automatyczna uszczelka dolna drzwi, która unosi się w chwili, gdy skrzydło drzwiowe 
zostaje uchylone nawet o kilka milimetrów. Uszczelka do montażu we frezach  
o wymiarach 13mm na 28 mm wykonanych w dolnej krawędzi drzwi. Działa 
automatycznie poprzez ciśnienie węgara na śruby korygujące w momencie, gdy 
drzwi zostają zamknięte. Cofa się automatycznie przy otwartych drzwiach. Trwałość 
testowana w 200,000 cykli zakończonych sukcesem, przeprowadzonych dla 
ogniochronnych drzwi dymowych. Maksymalne opuszczenie 13mm.
 

DOSTĘPNOŚĆ

ZASTOSOWANIE
Wykorzystywana we wszystkich rodzajach drzwi drewnianych. Maksymalny spadek 
13mm, ruch stopniowany nożycowy (uszczelnienie opada na stronę zawiasu przed 
stroną zamka). Indeks Redukcji Hałasu Rw 37dB.

Artykuł nr Długość

AFASDB/330 330mm

AFASDB/430 430mm

AFASDB/530 530mm

AFASDB/630 630mm

AFASDB/730 730mm

AFASDB/830 830mm

AFASDB/930 930mm

AFASDB/1030 1030mm

AFASDB/1130 1130mm

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

 SPOSÓB MONTAŻU

1. Wyciąć frez w dolnej części skrzydła 
    o wymiarach H=28mm, L=13mm

3. Zamontować uszczelkę za pomocą wkrętów do skrzydła drzwi
4. Zamontować zaślepkę

5. Wyregulować uszczelkę

2. Dociąć uszczelkę na odpowiedno do szerokości skrzydła
    drzwi (max. 150mm)
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ASTRO DB PLUS SEAL    Automatyczna uszczelka dolna drzwi montowana  
                                                                   wewnątrz

OPIS PRODUKTU
Automatyczna uszczelka dolna drzwi, która unosi się w chwili, gdy skrzydło drzwiowe 
zostaje uchylone nawet o kilka milimetrów. Uszczelka do montażu we frezach 
o wymiarach 15mm na 28 mm wykonanych w dolnej krawędzi drzwi. Działa 
automatycznie poprzez ciśnienie węgara na śruby korygujące w momencie, gdy 
drzwi zostają zamknięte. Cofa się automatycznie przy otwartych drzwiach. Trwałość 
testowana w 200,000 cykli zakończonych sukcesem, przeprowadzonych dla 
ogniochronnych drzwi dymowych. Maksymalne opuszczenie 14mm.

ZASTOSOWANIE
Wykorzystywana we wszystkich rodzajach drzwi drewnianych. Maksymalny spadek 
14mm, ruch stopniowany nożycowy (uszczelnienie opada na stronę zawiasu przed stroną zamka). Indeks Redukcji Hałasu Rw 37dB.

 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Artykuł nr Długość

AFASDBX/330 330mm

AFASDBX/430 430mm

AFASDBX/530 530mm

AFASDBX/630 630mm

AFASDBX/730 730mm

AFASDBX/830 830mm

AFASDBX/930 930mm

AFASDBX/1030 1030mm

AFASDBX/1130 1130mm

AFASDBX/1230 1230mm

DOSTĘPNOŚĆ

 SPOSÓB MONTAŻU

1. Wyciąć frez w dolnej części skrzydła 
    o wymiarach H=28mm, L=15mm

3. Zamontować uszczelkę za pomocą wkrętów do skrzydła drzwi
4. Zamontować zaślepkę

5. Wyregulować uszczelkę

2. Dociąć uszczelkę na odpowiedno do szerokości skrzydła
    drzwi (max. 150mm)

Materiały OGNIOCHRONNE
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ASTRO ASDB/SM    Automatyczna uszczelka dolna drzwi montowana na zewnątrz

OPIS PRODUKTU
Automatyczna uszczelka dolna drzwi, która unosi się w chwili, gdy skrzydło drzwiowe 
zostaje uchylone nawet o kilka milimetrów. Trwałość testowana w 200,000 cykli 
zakończonych sukcesem, przeprowadzonych dla ogniochronnych drzwi dymowych. 
Możliwe opuszczenie o 14mm. Może zostać dopasowana wewnętrznie (od strony zamka 
przy użyciu dołączonego zderzaka) lub zewnętrznie (od strony przeciwnej zamka).

DOSTĘPNOŚĆ

ZASTOSOWANIE
Wykorzystywana we wszystkich rodzajach drzwi drewnianych i metalowych. Wskaźnik 
obniżenia poziomu hałasu Rw 37dB oraz 45dB.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Artykuł nr Długość
AFASDBSM/330 330mm

AFASDBSM/430 430mm

AFASDBSM/530 530mm

AFASDBSM/630 630mm

AFASDBSM/730 730mm

AFASDBSM/830 830mm

AFASDBSM/930 930mm

AFASDBSM/1030 1030mm

AFASDBSM/1130 1130mm

AFASDBSM/1230 1230mm

ASTRO TAPE    Taśma ochrony szkła

OPIS PRODUKTU
Elastyczny, samoprzylepny, wytłaczany materiał przeciwpożarowy na bazie polimeru do uszczelnienia 
zbrojonej lub przeciwogniowej szyby w drzwiach drewnianych bądź przegrodach ogniowych.  
W kontakcie z ogniem taśma pęcznieje odcinając możliwość przedostania się ognia i dymu pomiędzy 
szybą a drewnem zapewniając odporność ogniową ponad 30 minut.

ZASTOSOWANIE

• Zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gorących gazów
• Zmniejszenie utraty lub zniszczenia mienia od skutków ognia i dymu
• Utrzymanie różnicy ciśnień między przedziałami i kanałów wentylacyjnych

STRONA ZEWNĘTRZNA

1. Przyciąć uszczelkę na odpowiednią szerokość skrzydła drzwi (max. 150mm)
2. Przykręcić uszczelkę za pomocą wkrętów do skrzydła drzwi
3. Zamontować maskownicę uszczelki

STRONA WEWNĘTRZNA

1. Przyciąć uszczelkę na odpowiednią szerokość skrzydła drzwi (max. 150mm)
2. Przykręcić uszczelkę za pomocą wkrętów do skrzydła drzwi
3. Zamontować blokadę na ościeżnicy drzwi
3. Zamontować maskownicę uszczelki

SPOSÓB MONTAŻU
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ASTRO U-CHANNEL    Nakładka ochronna szyb

OPIS PRODUKTU
Elastyczny, samoprzylepny, wytłaczany materiał przeciwpożarowy na bazie polimeru do uszczelnienia. 
Nakładka U-channel do szkła o grubości 6mm. Oszczędna, łatwa w montażu do zastosowania przy 
drzwiach pożarowych ze szkła zwykłego lub zbrojonego. Elastyczna zawartość nakładki zapewnia 
przyczepność do szkła.

ZASTOSOWANIE

• Zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gorących gazów
• Zmniejszenie utraty lub zniszczenia mienia od skutków ognia i dymu
• Utrzymanie różnicy ciśnień między przedziałami i kanałów wentylacyjnych

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

SPOSÓB MONTAŻU
Taśmę stosuje się na czyste, suche i wolne od kurzu powierzchnie. Taśma powinna być mocno przymocowana na jednej powierzchni, 
papier zabezpieczający usunięty. Taśmę umieścić wokół krawędzi szyby zapewniając odpowiednie położenie w miejscach narożnych. 
Taśmę stosuje się po powierzchni wewnętrznej oporowej, gdzie od spodu uszczelnia się masą Astro Intu Mastic i dociska się szybę  
w miejscach gdzie uszczelniono taśmę. Taśmę można mocować przy pomocy gwoździ i śrub, pamiętając o zabezpieczeniu szczelin. 
Najlepiej stosować w temperaturach powyżej 4°C. 

 

SPOSÓB MONTAŻU
Nakładkę stosuje się na czyste, suche i wolne od kurzu podłoża. Nasunąć nasadkę na szyby i ściąć na rogach przez ucięcie ostrym 
nożem bądź nożyczkami. Zgrubienia pierścieniowe powinny być zamocowane za pomocą śrub, zgodnie z instrukcjami producenta 
drzwi przeciwpożarowych. Najlepiej stosować w temperaturze powyżej 4°C. 

ZGODNOŚĆ

ZGODNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ
Badania ogniowe zgodnie z normą BS 476:22
ASTRO TAPE produkowane są w UE, spełniają najwyższe standardy 
jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

Badania ogniowe zgodnie z normą BS 476:20&22
ASTRO U-CHANNEL produkowane są w UE, spełniają najwyższe standardy jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

DOSTĘPNOŚĆ

Nr artykułu Kolor Wymiary

AFIT12B Brązowy 12mm x 3mm x 15m

AFIT12W Biały 12mm x 3mm x 15m

AFIT12BLK Czarny 12mm x 3mm x 15m

Artykuł nr Kolor Wymiary

AFUC Czarny 15mm x10,5mm x100m

Z uwagi na specyfikę publikacji DTP, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. uprzejmie informuje: niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Treść dokumentu nie może być 
podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. Aktualne wytyczne oraz wiążące stanowisko w zakresie danego rozwiązania, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. 
prezentuje wyłącznie na piśmie w odpowiedzi na konkretne zapytanie. W ramach polityki rozwoju i ciągłego testowania produktów, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. zastrzega  
sobie prawo do zmiany i modyfikacji specyfikacji produktu bez ostrzeżenia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w dobrej wierze i są przewidziane 
wyłącznie jako wskazówki. Wszelkie ilustracje wykonane są tylko w celach poglądowych. ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. nie ma kontroli nad kompetencjami instalatorów oraz 
warunkami panującymi w miejscu stosowania danego rozwiązania. ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. nie zapewnia żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu 
do faktycznego wykonania i działania lub o których mowa w niniejszym dokumencie. ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty, uszkodzenia 
lub szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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OBIEKTY REFERENCYJNE

Q22
(Warszawa)

OVO
(Wrocław)

CAPITAL TOWERS
(Rzeszów)

BUSINESS GARDEN
(Wrocław)

WORONICZA QBIK
(Warszawa)

Osiedle ESPRESSO
(Warszawa)

Hotel TRITON
(Łódź)

WARSAW SPIRE 
(Warszawa)

POZNAŃ CITY CENER 
(Poznań)

OKRĄGLAK
(Opole)

Galeria POSNANIA 
(Poznań)

WOLA CENTER 
(Warszawa)

OLIVIA  STAR 
(Gdańsk)

SYMETRIS BUSINESS PARK 
(Łódź)

PLAC UNII LUBELSKIEJ
(Warszawa)

OLIVIA BUSINESS CENTRE
(Gdańsk)

CENTRUM BIUROWE NEPTUN
(Gdańsk)

Stadion ENERGA
(Gdańsk)

OXYGEN RESIDENCE
(Warszawa)

UG WYDZIAŁ CHEMII
(Gdańsk)

IKEA
(Lublin)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
(Poznań)

SILESIA OFFICE CENTER
(Chorzów)

HOTEL NOVOTEL
(Łódź)

Biurowiec  
T-MOBILE OFFICE PARK

(Warszawa)

NOBILIS BUSINESS HOUSE
(Wrocław)

CZTERY OCEANY
(Gdańsk)

ARŁAMÓW  
Ośrodek wypoczynkowy

(Ustrzyki Dolne)



WOJEWÓDZTWA:
Podlaskie, PŁN. Mazowieckie  
z Warszawą
M 797 700 501

WOJEWÓDZTWA:
Lubuskie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Opolskie
M 786 872 506

SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.
Ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno, Polska

NIP: 1231274821 

Infolinia: + 48 22 498 7 498

E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl

www.alfaseal.pl

WOJEWÓDZTWA:
Zachodniopomorskie,  
Kujawsko-Pomorskie,
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
M 512 960 560

WOJEWÓDZTWA:
Łódzkie, PŁD. Mazowieckie  
bez Warszawy,
Świętokrzyskie, Lubelskie
M 503 341 836

WOJEWÓDZTWA:
Śląskie, Małopolskie,  
Podkarpackie
M 798 683 377


