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ALFA MASTIC
Uszczelniająca masa 
ogniochronna
Pęczniejąca masa uszczelniająca,  
która rozszerza się pod wpływem  
wysokiej temperatury, tworząc  
szczelną barierę dla ognia,  
dymu i gazu.

ALFA FIREFOAM
Pianka ogniochronna
Ciężko zapalna poliuretanowa,  
jednoskładnikowa pianka  
uszczelniająca przepusty  
kablowe i rurowe.

ALFA COAT
ALFA FR BOARD
Farba/płyta  
ogniochronna
Zabezpieczanie przejść rur  
stalowych i miedzianych oraz  
przejść kombinowanych z rurami  
z tworzyw sztucznych, kablami  
i kanałami wentylacyjnymi.

ASTRO PILLOW X
Poduszki ogniochronne
Trwała lub tymczasowa ochrona 
przeciwogniowa konstrukcji ścian  
w miejscach przejść instalacyjnych.
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ASTRO DL COVER
/ LC LOFT CONE

ASTRO LUMI
COVER/CANOPY

Przeciwogniowe osłony 
opraw oświetleniowych
Zapobiegają rozprzestrzenianiu się 
ognia.

Przeciwogniowe pokrywy
opraw oświetleniowych
Zapobiegają rozprzestrzenianiu się 
ognia.
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DOSTĘPNOŚĆ

ALFA MASTIC    Uszczelniająca masa ogniochronna

OPIS PRODUKTU
• Odporność ogniowa do 240 minut
• Dostępność: kartusz 310ml i opakowanie 600ml
• Kolor: biały 
• Montaż w ścianach i stropach
• Posiada właściwości ognioszczelne, gazoszczelne, dymoszczelne
• Długi okres przydatności
• Łatwość w stosowaniu
• Produkt trwale elastyczny
• Do większości powierzchni
• Gęstość 1,56-1,60 kg/m3

ALFA MASTIC rozszerza się pod wpływem wysokiej temperatury, tworząc szczelną barierę dla ognia, dymu i gazu.

ZASTOSOWANIE
Pęczniejąca masa ALFA MASTIC przeznaczona jest do uszczelniania:
•  przejść rur z tworzyw sztucznych
•  przejść rur stalowych i miedzianych
•  przejść rur w izolacji z kauczuku syntetycznego
•  przejść pojedynczych kabli i wiązek kablowych
•  przejść kanałów wentylacyjnych
•  szczelin i dylatacji
w ścianach lub stropach wykonanych z ścian G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Ogniochronna masa akrylowa ALFA MASTIC skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczeliny  
i dylatacje w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu. Szerokość i głębokość uszczelnienia zależy od zastosowania. 

Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obu stronach  
minimum 2 warstwami płyt o grubości min 12,5mm
Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną,  
o minimalnej gęstości 650kg/m3

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

ZGODNOŚĆ
Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0186, ETA 14/0187
Certyfikat zgodności 0843-CPR-0178
Deklaracja właściwości użytkowych DoP AGSO-2
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

KLASYFIKACJA OGNIOWA (ALFA MASTIC DLA POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE)

TYP Nr artykułu
310ml biały SOP001
600ml biały SOP002

Rodzaj instalacji Średnica Odporność ogniowa Przegroda
Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 120 Ściana

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 120 Ściana

Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 120 Ściana g/k

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 120 Ściana g/k

Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 120 Strop

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 120 Strop

SPOSÓB MONTAŻU
1. PRZYGOTOWANIE

a. Nie należy stosować masy ALFA MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.
b. Przed nałożeniem masy należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być 

używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.
c. ALFA MASTIC to produkt  na bazie wody. W sytuacjach, kiedy zachodzi ryzyko korozji, elementy korodujące w wodzie, muszą 

zostać odpowiednio zabezpieczone zanim zostaną zamontowane. 
d. Aby zagruntować powierzchnie w płytach G/K, krawędzie mogą być nawilżone, ewentualnie można rozcieńczyć ALFA MASTIC z wodą.
e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania typu uszczel-

nienia (jednostronne/dwustronne; poziome/pionowe), typu konstrukcji, elementów przejścia oraz wymaganej wartości EI.  
Należy postępować zgodnie ze szczegółową instrukcją montażu.

2. APLIKACJA
a. Minimalna szerokość uszczelnienia to 10mm. Należy upewnić się, że uszczelniana luka jest wystarczająco szeroka, aby zmieścić 

wymagany podkład. Jako podkład zaleca się stosować wełnę mineralną.
b. Przyciąć podkład tak, aby ciasno wchodził w lukę oraz wszedł na odpowiednią głębokość.
c. Wypełnić szczelinę masą ALFA MASTIC na wymaganą głębokość (dla typu uszczelnienia / typu konstrukcji / elementów  

przejścia / wymaganej wartości EI)
3. WYKOŃCZENIE

a. Wykończyć szpachelką lub nożem.
b. ALFA MASTIC może być malowany większością farb emulsyjnych i ftalowych.
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DETALE ROZWIĄZAŃ
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Rys. 1.

1 – przegroda
2 – pojedynczy kabel
3 – podkład z luźnej wełny mineralnej
4 – masa ALFA MASTIC
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Rys. 2.

1 – przegroda
2 – wiązka kabli 
3 – podkład z luźnej wełny mineralnej
4 – masa ALFA MASTIC

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
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Stan: Produkt gotowy do użytku, na bazie akrylu
Gęstość: 1,56-1,60 kg/m3

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy
Całkowite utwardzenie: 3 do 5 dni w zależności od grubości i temperatury

Elastyczność: Niska do średniej, 12,5%
Zachowanie termiczne: 0,845W/m2 (± 3%) głębokość ±20mm

Przechowywanie: W zamkniętych pojemnikach w temp. od 5 do 30ºC

Zgodność: Produkt nadaje się do stosowania z większością materiałów, ale nie powinien być stosowany  
w bezpośrednim kontakcie z materiałami bitumicznymi

Ograniczenia: Produkt nie powinien być stosowany w obszarach wilgotnych
Kolor: Biały

Dostępność: Kartusz 310 ml, opakowanie 600 ml

OPIS PRODUKTU
• Odporność ogniowa do 240 minut
• Dostępność: wiadro 8 L  = 11kg
• Nie ulega działaniu oleju, grzybów, wilgoci, szkodników
• Nie zawiera chlorowca i azbestu

ZASTOSOWANIE
Farba ogniochronna ALFA COAT jest stosowana z płytami ALFA FR BO-
ARDlub innymi płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 160kg/m3. 
Zestaw produktów przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania 
przejść rur stalowych i miedzianych oraz przejść kombinowanych z rurami z 
tworzywa sztucznego, kablami i kanałami wentylacyjnymi w ścianach i stropach. W normalnych temperaturach płyta i farba pozostają 
elastyczne w stopniu pozwalającym na termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach.  

ZGODNOŚĆ

KLASYFIKACJA OGNIOWA
Wg ALFA FR BOARD.

ALFA COAT    Farba ogniochronna

TYP Nr artykułu
8 L (11kg) SOP004

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0188
Certyfikat zgodności 0843-CPR-0179
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

DOSTĘPNOŚĆ

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +30°C.
Termin przydatności określany jest na produkcie.
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ALFA FR BOARD    Płyta ogniochronna

OPIS PRODUKTU
Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m3 pokryta jedno-
stronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą. Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zale-
ży od wymaganej odporności ogniowej oraz rodzaju instalacji. Zestaw (płyta+farba) przeznaczony jest 
do ogniochronnego uszczelniania przejść rur z tworzyw sztucznych, rur stalowych, miedzianych, kabli  
i kanałów wentylacyjnych w ścianach i stropach. W normalnych temperaturach płyta i powłoka pozo-
stają elastyczne w stopniu umożliwiającym termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach. Oba 
produkty nie ulegają szkodliwym działaniom oleju, grzybów, wilgoci oraz szkodników. Nie zawierają chlo-
rowca oraz azbestu. Produkt dostępny w formie gotowej płyty ogniochronnej ALFA FR BOARD lub jako 
farba ALFA COAT do zastosowania z płytami z wełny mineralnej o gęstości min 160kg/m3. 

• Zastosowanie do dużych otworów w ścianach i stropach
• Odporność ogniowa do 240 minut
• Nie ulega szkodliwemu działaniu olejów, grzybów, wilgoci i szkodników 
• Nie zawiera chlorowca i azbestu
• Wymiary płyt: 1200x600mm; grubości: 50mm, 60mm

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU:
•  Farba ogniochronna ALFA COAT
•  Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD
•  Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA MASTIC
•  Płyta z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 160kg/m3

•  Otulina z wełny mineralnej o gęstości minimum 80kg/m3

ZASTOSOWANIE
Płyta ALFA FR BOARD i farba ALFA COAT przeznaczone są do uszczelniania przejść instalacyjnych: 
• rur z tworzyw sztucznych
• rur stalowych i miedzianych
• rur w izolacji z kauczuku syntetycznego 
• pojedynczych kabli, wiązek i koryt kablowych
• kanałów wentylacyjnych
w ścianach lub stropach wykonanych z ścian G/K, cegły,  betonu, żelbetu.

Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obu stronach mini-
mum 2 warstwami płyt o grubości min 12,5mm
Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną,  
o minimalnej gęstości 650kg/m3

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

MAKSYMALNE WYMIARY OTWORU:
ŚCIANY – [wysokość x szerokość]: 1200  x 2400 [mm]
STROPY – 1200  x 2400 [mm]

Forma: Lepka farba gotowa do użycia
Kolor: Biały

Nie lepi się: Po max. 75 min
Całkowite utwardzenie: 3 do 5 dni, w zależności od grubości i temperatury

Elastyczność: Niska do średniej, 12,5%
Gęstość: 1,3 – 1,4 g/cm3

pH 8,5 – 9,2 pH
Temperatura zapłonu: brak 

Zawartość ciał stałych: >58%
Zakres temperatur: -30°C do +80°C (po utwardzeniu)

Temperatura aplikacji: +10°C do +30°C
Trwałość: 25 lat przy użyciu zgodnie z przeznaczeniem

SPOSÓB MONTAŻU
Malowanie pędzlem, wałkiem lub szpachlą do sztablatury. Montaż płyt pomalowanych farbą ALFA COAT wg instrukcji ALFA FR BOARD.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE
Dla osiągniecia 1mm grubości (2-3 malowania) zużycie wynosi około 1L na 0,72m2 powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +30°C. 
Przy kontakcie ze skórą, zmyć produkt wodą przed jego zaschnięciem. Po dostaniu się produktu do oczu natychmiast przemyć wodą. 
Jeżeli dolegliwości nie ustąpią skonsultować się z lekarzem.
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ZGODNOŚĆ

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

KLASYFIKACJA OGNIOWA (ALFA FR BOARD DLA POJEDYNCZE KABLE I WIĄZKI / KORYTA I TRASY KABLOWE)

Rodzaj instalacji Średnica Odporność  ogniowa Rodzaj płyty Przegroda

Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 60 2 x 50mm ALFA FR BOARD 1-S Ściana g/k

Pojedynczy kabel ≤ Ø 80 mm EI 60 2 x 50mm ALFA FR BOARD 1-S Ściana g/k

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 60 2 x 50mm ALFA FR BOARD 1-S Ściana g/k

Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 180 2 x 60mm ALFA FR BOARD 1-S Ściana sztywna

Pojedynczy kabel ≤ Ø 14 mm EI 240 1 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Ściana sztywna

Pojedynczy kabel ≤ Ø 80 mm EI 60 2 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Ściana sztywna

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 60 2 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Ściana sztywna

Koryto kablowe - EI 60 2 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Ściana sztywna

Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 120 2 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Strop

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 120 2 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Strop

Koryto kablowe - EI 120 2 x 60mm ALFA FR BOARD 2-S Strop

TYP Nr artykułu
1200x600x50 mm 1-S SOP022
1200x600x60 mm 1-S SOP023
1200x600x60 mm 2-S SOP024

“1-S” – płyta jednostronnie malowana
“2-S” – płyta dwustronnie malowana

Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0188
Certyfikat zgodności  0843-CPR-0179
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

DOSTĘPNOŚĆ

SPOSÓB MONTAŻU, DETALE ROZWIĄZAŃ
1. PRZYGOTOWANIE

a. Upewnić się, że powierzchnia otworu jest wolna od wszelkich zabrudzeń.
b. Typ i ilość płyt ogniochronnych zależy od rodzaju przejścia, instalacji i odporności ogniowej. 
c. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w ETA.
d. Zmierzyć otwór i dociąć płytę.
e. Wszystkie krawędzie płyt mogą być pokryte za pomocą ALFA COAT lub ALFA MASTIC przed zamontowaniem. Zapewni to skuteczne 
      zamocowanie uszczelnienia i zapewni pełną dymoszczelność.

2. MONTAŻ
a. Włożyć odpowiednią ilość i grubość płyt do otworu – zgodnie z rysunkami w instrukcji montażu. W przypadku stosowania  

niepomalowanych płyt z wełny mineralnej, po włożeniu pomalować płytę tak, aby nie było prześwitów wełny mineralnej. Ilość  
malowań płyty z wełny mineralnej to minimum 2 razy w celu uzyskania wymaganej grubości warstwy suchej tj. 1mm.

b. Przy montowaniu pojedynczej warstwy płyt w ścianie płyty mogą być położone z jednej strony lub w środku.
c. W ścianach G/K, płyta powinna być zamontowana pomalowaną stroną równo z licem ściany.
d. Przy montażu w stropie, płytę należy zamontować równo z licem stropu od spodu.

3. WYKOŃCZENIE
a. Wszelkie nieszczelności muszą zostać wypełnione za pomocą ALFA MASTIC z dwóch stron przegrody.
b. ALFA FR BOARD mogą być malowane większością farb emulsyjnych lub ftalowych.
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DETALE ROZWIĄZAŃ:

ŚCIANA STROP:

Wymierzyć otwór. 
Dociąć i dopasować płytę.

Wypełnić nieszczelności. Wymierzyć otwór. 
Dociąć i dopasować płytę.

Wypełnić nieszczelności.

WIĄZKA KABLI KABLE W KORYTKU
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Rys. 1.
1 – przegroda
2 – wiązka kabli
3 – płyta ALFA FR BOARD lub 
      płyta z wełny + farba ALFA COAT
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Rys. 2.
1 – przegroda
2 – wiązka kabli
3 – płyta ALFA FR BOARD lub 
      płyta z wełny + farba ALFA COAT
4 – koryto kablowe
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ALFA FIREFOAM PREMIUM    Pianka ogniochronna

OPIS PRODUKTU

Klasa odporności ogniowej: max EI 120

• 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

Piana ogniochronna ALFA FIREFOAM PREMIUM jest ciężko zapalną, poliuretanową, jednoskładnikową 
pianką uszczelniającą przepusty kablowe i rurowe. W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów.  
Tworzy efektywną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną oraz zapewnia elastyczność montowanych elementów. Utwardzona 
pianka jest półsztywna, odporna na wilgoć i gnicie oraz  temperaturę od -40°C do +80°C. Jest odporna na starzenie, lecz nie na  
promieniowanie UV. Redukuje ciepło oraz hałas.

ZASTOSOWANIE

Pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM jest przeznaczona do uszczelniania:
• przejść rur stalowych i miedzianych,
• pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych

Pianka ALFA FIREFOAM PREMIUM 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 otocze-
nia od +5°C do 30°C.
Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm, mieć konstrukcję betonową z betonu komórkowego lub murowaną,  
o minimalnej gęstości 650kg/m3
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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, takie jak np. pozostawio-
ne 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 możne 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 pistolecie 
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. 

1. Przyłożyć adapter do klapki. 2. Domknąć adapter. 3. Usunąć zawór bezpieczeństwa z zatrzasku.

WERSJA WĘŻYKOWA

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej     www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  Fax: +48 22 357 81 47  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl

POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE / OŚWIETLENIE

DOSTĘPNOŚĆZGODNOŚĆ

KLASYFIKACJA OGNIOWA
Ściana sztywna grubość ≥ 150 mm

Rodzaj instalacji Średnica Odporność 
ogniowa

Min. głębokość  
uszczelnienia Przegroda

Pojedynczy kabel ≤ Ø 30 mm EI 90 ≥ 150 mm 1) Ściana sztywna

Wiązka kabli ≤ Ø 50 mm EI 90 ≥ 150 mm 1) Ściana sztywna

Wiązka kabli ≤ Ø 100 mm EI 120 ≥ 2 x 50 mm 2) Ściana sztywna

1) Brak podkładu 
2) Podkład z wełny mineralnej, gęstość 90kg/m3, głębokość 2 x 50mm 

Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0005
Certyfikat Zgodności: 0843-CPR-0290

TYP Nr artykułu

750 ml pistoletowa SOPG01

750 ml wężykowa SOPG03
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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 120 do El 120

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

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.

5. Obrócić pojemnik do góry dnem rozpocząć 
wytwarzanie piany.

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

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

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

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej     www.alfaseal.pl  │  Infolinia: +48 22 498 7 498  │  Fax: +48 22 357 81 47  │  E-mail: sprzedaz@alfaseal.pl

POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE / OŚWIETLENIE
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POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE / OŚWIETLENIE

ASTRO PILLOW X SERIES    Poduszki ogniochronne

OPIS PRODUKTU
• Odporność ogniowa do 120 min
• Montaż w ścianach i stropach
• Prosta instalacja bez użycia specjalnych narzędzi/umiejętności
• Montaż bez konieczności użycia masy uszczelniającej 

ASTRO PILLOW X SERIES są produkowane z wytrzymałego, poddanego specjalnej obróbce, włókna szkla-
nego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i reaktywnych środków rozszerzających (pęcznie-
jących). Materiał pęczniejący podczas pożaru wystawiony na działanie wysokiej temperatury, rozszerza 
się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, 
dymu i gorących gazów.

 ZASTOSOWANIE

Pęczniejące poduszki ogniochronne służą stworzeniu trwałej lub tymczasowej ochrony przeciwogniowej konstrukcji ścian w miejscach 
przejść instalacyjnych; świetnie się sprawdzają w uszczelnianiu koryt i kanałów kablowych, które przenikają przez struktury ognioodporne. 
Idealne w centralach telefonicznych, pomieszczeniach komputerowych lub innych, w których często zmieniane jest okablowanie.
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

Rodzaj instalacji Średnica Odporność ogniowa Przegroda

Pojedynczy kabel ≤ Ø 21 mm EI 120 Ściana sztywna

Pojedynczy kabel ≤ Ø 50 mm EI 90 Ściana sztywna

Pojedynczy kabel ≤ Ø 80 mm EI 90 Ściana sztywna

Koryto kablowe Szer. ≤ 300 mm EI 60 Ściana sztywna

SPOSÓB MONTAŻU
Trzy dostępne rozmiary poduszek ognioochronnych ASTRO PILLOW X SERIES pozwalają dopasować poduszki odpowiednio do rozmiaru 
otworu. Przed montażem należy potrząsnąć poduszką tak, aby wypełnienie poduszki równomiernie się rozłożyło. Umieścić wymaganą 
ilość poduszek w otworze dookoła elementów dodając mniejsze poduszki w miejscach, gdzie konieczne jest wypełnienie małych prze-
strzeni. Upewnić się, że wszystkie szczeliny i przestrzenie są wypełnione.

USZCZELNIANIE PODŁÓG USZCZELNIANIE ŚCIAN

Stalową siatkę (oczko kwadratowe 50mmx50mm z drutu 5 mm) 
zamocować mechanicznie do sufitu lub podłogi lub w świetle 

otworu poprzez wsporniki przy krawędziach siatki.  
Ciasno wypełnić przestrzeń poduszkami wokół instalacji.

Umieścić poduszki w otworze najkrótszymi bokami wzdłuż  
szerokości otworu tak, aby były ułożone jak cegły. Upewnić się, 

że niższa warstwa zazębia się z kolejną, wyższą warstwą.

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

DOSTĘPNOŚĆ
Europejska Aprobata Techniczna ETA 14/0046
Certyfikat zgodności 1121-CPR-JA5016
Badania ogniowe zgodnie z normą EN 13501

Typ Wymiary Nr artykułu

XS 330 mm x 50 mm x 20 mm AFFPSASX

S 330 mm x 200 mm x 25 mm AFFPSX

L 330 mm x 200 mm x 45 mm AFFPLX
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POJEDYNCZE KABLE i WIĄZKI / KORYTA i TRASY KABLOWE / OŚWIETLENIE

ASTRO DL COVER    Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej

OPIS PRODUKTU
• Odporność ogniowa do 60 minut
• Doskonała izolacja akustyczna
• Łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi
• Nie wymaga dodatkowych wsporników
• Może być montowana w suficie gipsowym podwieszanym lub betonowym
• Odpowiednia do większości sieci zasilających oraz niskoprądowych 

Gromadzący się kurz wokół żarówki  i wytwarzane ciepło mogą być przyczyną pożaru. ASTRO DL COVER 
w warunkach pożaru, pęcznieje do wewnątrz, szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek.

 ZASTOSOWANIE

Pęczniejąca osłona do ochrony elementów oświetlenia. Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. Stosowany w sufitach podwieszanych 
z płyt G/K lub betonu. Lekkość i elastyczność osłony ASTRO DL COVER pozwala na montaż z dołu i z góry.

ZGODNOŚĆ

SPOSÓB MONTAŻU

OPIS PRODUKTU
• Odporność ogniowa do 30 minut
• Doskonała izolacja akustyczna
• Łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi

Gromadzący się kurz wokół żarówki  i wytwarzane ciepło mogą być przyczyną pożaru. ASTRO LC LOFT 
CONE w warunkach pożaru, pęcznieje do wewnątrz, szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek. 

 ZASTOSOWANIE

Pęczniejąca osłona do ochrony elementów oświetlenia.
Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.
Stosowany w sufitach podwieszanych z płyt G/K lub betonu.

ZGODNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

Badania ogniowe zgodnie z normą EN 1365-2:2000
Badania ogniowe zgodnie z normą BS476 Part 23:1987
Badania akustyczne zgodnie z normą EN 1SO 140
Badania akustyczne zgodnie z normą EN ISO 717

Badania ogniowe zgodnie z normą BS 476: 20

ASTRO LC LOFT CONE  produkowane są w UE, spełniają najwyższe 
standardy jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

Typ wymiary [mm] Typ wycięcie [mm] Nr artykułu
150 x 150 50 – 75 AFDLCOVS
200 x 200 75 – 100 AFDLCOVM
250 x 250 100 – 140 AFDLCOVL
300 x 170 145 – 270 AFDLCOVXL
350 X 230 145 – 270 AFDLCOVXXL

Typ wymiary [mm] Nr artykułu
240x180 [mm] AFLOFTCON
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1.  Upewnić się czy nie została 
poprowadzona już instalacja do 
oświetlenia. Następnie wciśnąć 
osłonę z zapięciem przez otwór.

2.  Po wprowadzeniu osłony przez 
otwór, osłona powinna wrócić 
do pozycji stożka.

3.  Umieścić żarówkę. 4.  Prawidłowo zamontowana 
osłona.

ASTRO LC LOFT CONE    Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.
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ASTRO LUMI COVER    Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej

SPOSÓB MONTAŻU

1.  Wyciąć mały otwór 
lub szczelinę do 
przeprowadzenia kabli.

2.  Uszczelnić miejsca styku 
osłony.

3.  Połączyć osłonę ASTRO 
LC LOFT CONE z sufitem.

4.  Jeśli poziom izolacji 
nie będzie całkowicie 
pokrywać osłonę, 
transformator może być 
umieszczony w górnej 
części obudowy. Kable 
muszą być w izolacji 
niepalnej.

5.  ASTRO LC LOFT 
CONE nie może być 
montowane bliżej 
niż 25mm od belki 
drewnianej.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości wyrobu.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.

OPIS PRODUKTU
• Odporność ogniowa do 60 minut
• Doskonała izolacja akustyczna
• Łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi
 
Gromadzący się kurz wokół żarówki  i wytwarzane ciepło mogą być przyczyną pożaru. ASTRO LUMI COVER 
w warunkach pożaru, pęcznieje do wewnątrz, szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek. 

 ZASTOSOWANIE
Pęczniejąca pokrywa do ochrony elementów oświetlenia. Zmniejsza ryzyko pożaru, utrzymując ciepłą 
żarówkę z dala od materiałów palnych. Stosowany w sufitach podwieszanych z płyt G/K lub betonu. 

ZGODNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

Badania ogniowe zgodnie z normą BS 476: 23 na odporność 30 i 60 minut.
ASTRO LUMI COVER  produkowane są w UE, spełniają najwyższe standardy jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

Produkt Wymiary [mm]
L x B x H Nr artykułu

ASTRO LUMI COVER 600 x 600 x 150 AFLUMICOVS

ASTRO LUMI COVER 1200 x 600 x 150 AFLUMICOVL

SPOSÓB MONTAŻU

1.  Wyciąć mały otwór lub szczelinę 
do przeprowadzenia kabli.

2.  Wstawić pokrywę na ukos lub 
zdemontować część sufitu.

3.  Zamontować ASTRO LUMI 
COVER do elementów sufitu.

4.  Przeprowadzić kabel przez 
wycięty otwór, następnie 
użyć masy pęczniejącej 
ogniochronnej do wypełniania 
szczelin. Transformatory powinny 
być umieszczone na zewnątrz 
osłony.
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TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.

OPIS PRODUKTU
Zmniejsza ryzyko pożaru, utrzymując ciepło wytwarzane przez żarówkę z dala od materiałów palnych
Odporność ogniowa do 60 minut
Doskonała izolacja akustyczna
Łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi

 ZASTOSOWANIE
Pęczniejący koc do ochrony opraw oświetleniowych.
Stosowany w sufitach.

SPOSÓB MONTAŻU

1.  Ostrożnie wyjąć pokrywę ASTRO 
LUMI CANOPY z opakowania.

2.  Rozłożyć pokrywę. 3.  Przełożyć kabel przez specjalne 
otwory.

4.  Przymocować pokrywę do 
konstrukcji sufitu przy pomocy 
wkrętów samogwintujących.

5.  W rogach przymocować dokładnie,  
aby zachować szczelność.

6. Zamontowana pokrywa. 7. Niewykorzystane otwory zamknij śrubami.

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.

ASTRO LUMI CANOPY    Przeciwogniowa osłona oprawy oświetleniowej

ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ
Badania ogniowe zgodnie z normą BS 476: 20&23 na odporność  
60 minut.
ASTRO LUMI CANOPY produkowane są  w UE, spełniają najwyższe 
standardy jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

Typ wymiary  
[mm] Typ Nr artykułu

300 x 300 x 150 S AFLUMICANS

600 x 300 x 150 M AFLUMICANM

600 x 600 x 150 L AFLUMICANL

1200 x 300 x 150 XL AFLUMICANXL

1200 x 600 x 150 XXL AFLUMICANXXL



A K A D E M I A
W I E D Z Y

Zapraszamy firmy/osoby, które dotychczas nie odbyły szkolenia z naszych systemów.

Szkolenia są bezpłatne w Państwa lokalizacji.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o wiodących rozwiązaniach w zakresie biernej 
ochrony przeciwpożarowej.

Więcej informacji uzyskają Państwo
pod numerem (48 22) 498 7 498 

lub na www.alfaseal.pl

www.alfaseal.pl

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.Ul. Nowa 17
05-500 Stara Iwiczna
NIP: 1231274821 

Infolinia: +48 22 498 7 498Fax: +48 22 357 81 47

E-mail: biuro@alfaseal.pl

C E R T Y F I K A TU K O Ń C Z E N I A  S Z K O L E N I A
D L A :

Prowadzący szkolenie:

Certyfikat jest potwierdzeniem przeszkoleniaw zakresie systemów biernej ochrony przeciwpożarowejoraz wiedzy niezbędnej do montażu tych systemów.
Odpowiedzialność z tytułu jakości prac montażowychponosi wyłącznie firma/osoba wskazana w certyfikacie.

Zapraszamy firmy/osoby, które dotychczas nie odbyły szkolenia z naszych systemów.

Szkolenia są bezpłatne w Państwa lokalizacji.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o wiodących rozwiązaniach w zakresie biernej 
ochrony przeciwpożarowej.



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)

Zapraszamy firmy/osoby, które dotychczas nie odbyły szkolenia z naszych systemów.

Szkolenia są bezpłatne w Państwa lokalizacji.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o wiodących rozwiązaniach w zakresie biernej 
ochrony przeciwpożarowej.



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

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

www.alfaseal.pl

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
Fax: +48 22 357 81 47

E-mail: sprzedaz@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


