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 Jednozložkový rozpínavý akrylátový tmel. 
 

Charakteristiky a 
Výhody 

 Je možné dosiahnuť stupeň ohňovzdomosti až 2 hodiny. 
 Klasifikácia povrchového šírenia ohňa triedy 2. 
 Ukazovateľ strednej toxicity 2,0. 
 Dobrá priľnavosť ku väčšine stavebných povrchov bez použitia podkladného náteru. 
 Jednoduchá manipulácia, jednozložkový tmel. 
 

Použitie  Pre vnútorný obvod dverných a okenných rámov, kde sa vyžaduje zachovanie 
celistvosti ohňovzdorných prepážok a pre malé spoje vznikajúce tam, kde sa stretávajú 
časti ohňovzdorných prepážok. 

 
 
Typické Vlastnosti 
Špecifické zápisy: Tieto hodnoty nie sú určené na používanie v pripravených špecifikáciách. 
 

Vlastnosť Jednotka Výsledok 

Pri dodávke   

Fyzikálna forma  Nestekavá pasta 

Stekavosť mm 0,5 

Nelepivosť minúty 30–45 

UV odolnost  Dobrý 

Schopnosť pohybu spoja % ± 7,5 

 
Popis Akrylový tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 je jednozložkovým ohňovzdorným rozpínajúcim 

sa tmelom vyvinutým pre vnútorný obvod ohňovzdorných rámov dverí a okien, kde je 
potrebné zachovanie ohňovzdorných prepážok či oddielov. Má dobrú priľnavosť ku mnohým 
rôznym povrchom, bez použitia podkladného náteru. Má rozpínavé vlastnosti, ktoré 
materiálu umožňujú zduriť sa v horúcich podmienkach, a tak tvorí tmel odolný voči ohňu a 
dymu. Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 v prípade požiaru neuvoľňuje halogénové vedľajšie 
produkty. 
 

Technické 
Špecifikácie a 
Štandard 

Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 bol otestovaný podla BS 476 Cast 22/1987 v spojových 
usporiadaniach, SGS (UK) Ltd. Testová správa c. J89325/l. 
 
Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 spÍňa 2. Triedu BS 476 Časť 7/1987 pre povrchové 
šírenie plameňa, SGS (UK) Ltd. Testová správa č. J90327/2. 
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Technické 
Špecifikácie a 
Štandard 
(Pokračovanie) 
 

Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 má stredný ukazovateľ jedovatosti 2,0, ak je testovaný 
podľa NES713, SGS (UK) Ltd. Testová správa č. J90726/2. 
 

Stupne 
Ohňovzdornosti 

Sú k dispozícii požiarne testovacie údaje, ktoré ukazujú, že tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 
dokáže byť ohňovzdorný až 2 hodiny, pre dané usporiadania spojov. Dosiahnuté stupne 
ohňovzdornosti boli otestované podľa BS 476 Časť 22/1987 a sú naviazané na dané 
testovacie podmienky. Jednako sú však dobrým indikátorom očakávaného výkonu tmelu v 
podmienkach požiaru. Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 bol otestovaný podľa BS 476 Časť 
711 987 v súlade s klasifikáciou šírenia plameňa, ktorá je uvedená v tomto štandarde. 
Výsledky ukazujú, že tento materiál má povrch triedy 2. 
 
Užívatelia by sa mali sami presvedčiť, že tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 je vhodný pre ich 
konkrétnu aplikáciu. Je možná potreba testovania daného systému. V záujme zabezpečenia 
určitej odolnosti musia všetky povrchy používané v systéme mať rovnakú odolnosť voči 
ohňu. 
 

Tvar Spojov 

 
 
Obrázok 1: Test zloženia škáry. 
 
Popis 
1. Tmel DOWSIL™ FIRESTOP 400 
2. Podporný material 
 
Pri návrhu spojov pomocou tmelu DOWSIL™ FIRESTOP 400 by minimálna šírka mala byt' 
6 mm. Získanie určitej odolnosti voči ohňu závisí od konfigurácie spoja. Podrobné 
informácie sú uvedené v Tabuľke 1. 
 
Typy spojov, ktoré boli otestované, sú znázornené na Obrázku 1. Zvolený druh spoja bude 
závisieť na požiadavkách ohňovzdornosti pre daný projekt a estetike budovy. 
 
V záujme získania doplňujúcich informácií či pomoci prosím skontaktujte oddelenie 
technických služieb firmy DOWSIL™. 
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Tabuľka 1: 
Stupeň ohňovzdornosti. Všetky testy boli vykonané s tmelom na vnútornej strane pece. 
 

Šírka HÍbka Рodрorný materiál Druh spoja Stupeň celistvosti 

Joint size     

6 mm x 6 mm PE pena A 1 hodina 

10 mm x 6 mm PE pena A 1 hodina 

10 mm x 10 mm PE pena A 2 hodiny 

15 mm x 15 mm PE pena A 2 hodiny 

20 mm x 15 mm PE pena A 1 hodina 

20 mm x 10 mm 25 mm minerálna vlna A 2 hodiny 

10 mm x 6 mm 25 mm minerálna vlna A 2 hodiny 

10 mm x 10 mm 25 mm minerálna vlna A 2 hodiny 

6 mm x 6 mm PE pena B 2 hodiny 

10 mm x 10 mm PE pena B 2 hodiny 

20 mm x 10 mm PE pena B 2 hodiny 

 
 PE pena = Polyetylénový výplňový povrazec s uzavretými bunkami (Menovitá hustota 35 kg/m3) 
 Minerálna vlna = Menovitá hustota 100 kg/m3 
 Ak je vyšpecifikovaný tmel DOWSIL™ Firestop 400 v situáciách kde sa požaduje tmelenie drevených dverových alebo 

okenných rámov, venujte pozornosť tomu, aby použité rezivo bolo mimo požiarnych rozsahov. 
 V závislosti od požadovaného požiarneho rozsahu a použitého dreva, može byť vyžadovaná dvojitá špára (špára typ 

B). 

 
Tvar Spojov 
(Pokračovanie) 

Príprava Spoja 
Čistenie 
Zabezpečte, aby všetky povrchy boli čisté, suché, neporušené a bez námrazy. Očistite 
všetky spoje od voľného prachu, špiny, cementového výkvetu, starých tmelov a iných 
nečistôt, ktoré by mohli zhoršiť priľnavosť. Povrchy by sa mali čistiť a odmasťovať pomocou 
utierky s rozpúšťadlom, ako je Univerzálny čistiaci prostriedok DOWSIL™ R-40, pomocou 
handričky, ktoré nepúšťajú vlákna a olej. 
 
Poznámka: V prípade použitia akéhokoľvek čistiaceho rozpúšťadla vždy zabezpečte 
primerané vetranie. Vyhýbajte sa žiaru, iskrám a nechráneným plameňom. Sledujte a 
dodržujte všetky opatrenia uvedené na štítku obalu s rozpúšťadlom, alebo v karte 
bezpečnostných údajov ku výrobku. 
 
Tmel DOWSIL™ Firestop 400 sa doporučuje nepoužívať pre povrchy s teplotou nižšou ako 
5°C (41°F), pretože pri týchto teplotách nie je možné zabezpečiť absenciu námrazy na 
povrchu. 
 
Priľnavosť 
Tmel DOWSIL™ Firestop 400 vykazuje vynikajúcu priľnavosť ku väčšine bežných 
konštrukčných materiálov. V prípade pochybností, alebo ak ide o neobvyklé materiály, 
skontaktujte prosím oddelenie technických služieb firmy Dow. 
 
Výplňový povrazec z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami, alebo z minerálnej vlny, by 
sa mal použiť tak, ako je uvedené v testovacích údajoch. 
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Tvar Spojov 
(Pokračovanie) 

Maskovanie 
Oblasti priľahlé ku spojom by mali byť prekryté páskou tak, aby sa zamedzilo znečisteniu 
substrátov a v záujme zabezpečenia pekného zarovnania tmelu. Maskovacia páska by sa 
mala odstrániť ihneď po opracovaní. 
 
Dokončovanie 
Spoj by mal byt' opracovaný do 5 minút po aplikácii v záujme zaručenia dobrého kontaktu 
medzi tmelom a substrátom. Opracovanie tmelu tiež prináša hladkú, profesionálnu 
povrchovú úpravu. 
 
Čistenie 
Nevytvrdený materiál je možné odstrániť pomocou navlhčenej tkaniny. Vytvrdený materiál je 
možné opatrne odstrániť obrúsením alebo inými mechanickými spôsobmi. 
 

Opatrenia pre 
Manipuláciu 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA BEZPEČNOSTI PRODUKTU POŽADOVANÁ PRE 
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE NIE JE ZAHRNUTÁ V TOMTO DOKUMENTE. PRED 
MANIPULÁCIOU SI PREČÍTAJTE KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A OZNAČENIA 
NA BALENÍ OHĽADOM BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA, INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA 
FYZICKÝCH A ZDRAVOTNÝCH RIZÍK. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV JE 
DOSTUPNÁ NA WEBSTRÁNKE SPOLOČNOSTI DOW NA DOW.COM ALEBO U VÁŠHO 
APLIKAČNÉHO INŽINIERA ALEBO DISTRIBÚTORA ALEBO ZAVOLANÍM DO 
ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA DOW. 
 

Životný Život a 
Skladovanie 

Ak je tovar skladovaný pri teplotách medzi 5°C (41°F) a 23°C (73.4°F) v pôvodných 
neotvorených obaloch, má tmel DOWSIL™ Firestop 400 dobu použiteľnosti 18 mesiacov od 
dátumu výroby. 
 

Informácie O 
Balení 

Veľká Británia: Tmel DOWSIL™ Firestop 400 je k dispozícii v 380 ml kartušiach, (balených 
v krabiciach po 20) v bielej a sivej farbe. 
 
Európa: Tmel DOWSIL™ Firestop 400 je k dispozícii v 310 ml kartušiach, (balených v 
krabiciach po 12) v bielej a sivej farbe. 
 

Obmedzenia Tmel DOWSIL™ Firestop 400 sa nedoporučuje pre exteriérové aplikácie a nebol otestovaný 
pre použitie ako prienikové tesnenie. 
 
Nemal by sa použiť na stavebných materiáloch, ktoré vypúšťajú oleje, zmäkčovadlá či 
rozpúšťadlá. V záujme získania ďalších rád pre konkrétne aplikácie sa doporučuje 
skontaktovať oddelenie technických služieb firmy Dow. 
 
Všetky tmely na živicovom základe sú citlivé na stupeň zmršťovania. S tým by sa pri 
používaní materiálu malo počítať. 
 
DOWSIL™ 400 Firestop tmel nie je určený na komerčné použitie v Spojených štátoch 
amerických. 
 
Tento produkt nie je testovaný ani prezentovaný ako vhodný na medicínske alebo 
farmaceutické použitia. 
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Informácie 
Týkajúce Sa 
Zdravia a 
Životného 
Prostredia 

Spoločnosť Dow má rozsiahlu organizáciu zameranú na dozor nad produktom a tím 
špecialistov pre bezpečnosť produktov a na reguláciu zhody dostupnú v každej oblasti, pre 
podporu potrieb zákazníkov s bezpečnosťou ich produktov. 
 
Ohľadom ďalších informácii si pozrite, prosím, našu webstránku dow.com alebo konzultujte s 
vaším miestnym zástupcom spoločnosti Dow. 
 

 
Tabuľka 2: 
Odhad požiadaviek tmelu. 
 
Lineárne metre na 380 ml kartušu. 
 

Šírka  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

HÍbka 6 mm 10,.5 6,3   

 10 mm  3,8 2,0 1,9 

 15 mm  2,5 1,6 1,2 

 
Lineárne metre na 310 ml kartušu. 
 

Šírka  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

HÍbka 6 mm 8,6 5,1   

 10 mm  3,1 2,5 1,5 

 15 mm  2,0 1,3 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com INFORMÁCIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE - PROSÍM ČÍTAJTE DÔSLEDNE  

Tu obsiahnutá informácia je ponúkaná s dobrým úmyslom a v presvedčení, že je správna. Avšak, nakoľko podmienky a metódy 
použitia našich produktov sú mimo našej kontroly, táto informácia nemá byť použitá ako náhrada za testy zákazníka na 
zabezpečenie, že naše produkty sú bezpečné, účinné a plne vyhovujúce pre zamýšľané koncové použitie. Návrhy použitia sa 
nemajú brať ako presviedčanie porušiť akýkoľvek patent. 
 
Jediná záruka spoločnosti Dow je, že naše produkty vyhovujú obchodnej špecifikácii platnej v čase odoslania. 
 
Vaša výlučná náhrada za nedodržanie takejto záruky je obmedzená na refundáciu nákupnej ceny alebo výmenu akéhokoľvek 
produktu preukázateľne iného, ako uvedeného v záruke. 
 
V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM PRÁVOM, SPOLOČNOSŤ DOW SA VÝSLOVNE ZRIEKA AKEJKOĽVEK 
ĎALŠEJ EXPLICITNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY SPÔSOBILOSTI NA OSOBITNÝ ÚČEL ALEBO PREDAJNOSŤ. 
 
SPOLOČNOSŤ DOW SA ZRIEKA ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. 
 

 


