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I PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 Niniejsza europejska aprobata techniczna udzielona zostaje przez Niemiecki Instytut Techniki 
Budowlanej w zgodzie z: 

- Dyrektywą 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie dostosowania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów 
budowlanych

1
 , zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EWG Rady

2
 oraz przez Rozporządzenie (EG) 

Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
3
; 

- Ustawą o wprowadzeniu do obrotu oraz o swobodnym obrocie towarowym wyrobów budowlanych 
w celu wdrożenia Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie dostosowania 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
wyrobów budowlanych oraz innych aktów prawnych Wspólnot Europejskich (Ustawa o Produktach 
Budowlanych – BauPG) z dnia 28 kwietnia 1998

4
, zmienionej ostatnio Rozporządzeniem z dnia 

31.10.2006
5
; 

- wspólnymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi składania wniosków, opracowywania i 
wydawania europejskich aprobat technicznych określonych w załączniku do Decyzji Komisji 
94/23/WE6; 

- wytyczne do europejskich aprobat technicznych , Wyroby do zabezpieczeń ogniochronnych i 
uszczelnień przeciwpożarowych. Część 2 Uszczelnienia przejść instalacyjnych, ETAG 026-02. 

2 2   Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do sprawdzenia spełnienia  

wymogów zawartych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej.  Sprawdzenie wymogów może 

być przeprowadzone w zakładzie produkcyjnym. Posiadacz europejskiej aprobaty technicznej ponosi 

jednak odpowiedzialność za zgodność wyrobów z europejską aprobatą techniczną i z przewidzianym 

dla nich przeznaczeniem. 
 

3 Prawa do niniejszej europejskiej aprobaty technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, 
przedstawicieli producentów lub zakłady produkcyjne, które nie zostały wskazane na stronie  
1 niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. 

4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej może uchylić niniejszą europejską aprobatę techniczną ,  
a w szczególności na podstawie informacji Komisji Europejskiej w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 
89/106/EWG. 

5 Niniejsza europejska aprobata techniczna może być udostępniana, włącznie z jej przesyłaniem za 
pomocą metod elektronicznych, jedynie w całości.  Publikowanie części dokumentu jest możliwe tylko 
po uzyskaniu pisemnej zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej.  W takim przypadku na 
kopii powinna znaleźć się informacja, że jest to fragment dokumentu.  Teksty i rysunki w materiałach 
reklamowych nie mogą być sprzeczne z treścią oraz  przeznaczeniem europejskiej aprobaty 
technicznej. 

6 Niniejsza europejska aprobata techniczna zostaje wydana przez jednostkę aprobującą w jej języku  
urzędowym. Niniejsza wersja odpowiada wersji uzgodnionej w ramach EOTA. Inne wersje językowe 
powinny być oznaczone jako tłumaczenia . 

 

1
                   Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 40 z dnia 11.2.1989, s. 12 

2
                   Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 220 z dnia 30.8.1993, s. 1 

3
                   Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z 31.10.2003 s. 25 

4
                   Federalny Dziennik Ustaw Część I 1998 (Bundesgesetzblatt I), s. 812, 

5
 Federalny Dziennik Ustaw Część I, 2006 (Bundesgesetzblatt I), s. 2407, 2416 

6
 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 17 z dnia 20.1.1994, s. 34 
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II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 
 

1 Opis produktu/ produktów i cel stosowania 

1.1 Opis wyrobu budowlanego 

1.1.1 Opis instalacyjnego przeprzepustu kablowego 

Kablowe przejście instalacyjne "PYRO-SAFE CT", zasadniczo składa się z dwóch połówek rury  
i wkładki wykonanej z materiału pęczniejącego, frontowego zamknięcia z krążków z miękkiej pianki 
oraz uszczelnienia z powłoki endotermicznej  i uszczelniena wokół CT. 

Przejście kablowe zgodnie z załącznikiem 3 należy wykonać z materiałów podanych 
 w załączniku nr 1. 

1.1.2 Opis części składowych (komponentów) przejścia kablowego 

1.1.2.1 Osłona rurowa 
Osłona rurowa, zwana "PYRO-SAFE Cable Tube", składa się z dwóch połówek rury wykonanej  
z PVC,z których każda posiada wkładkę wykonaną z materiału pęczniejącego "PYRO-SAFE DG-CR 
SK" firmy svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, 21217 Seevetal, z siedzibą w 
Niemczech. 

Właściwości i wymiary połówek rury muszą odpowiadać wymogom zawartym w załączniku 1. 

1.1.2.2 Miękka pianka 
Miękka pianka do frontowego zamknięcia rury musi odpowiadać wymogom zawartym w załączniku 1. 

1.1.2.3 Powłoka o działaniu endotermicznym 

Powłoka o działaniu endotermicznym "PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub "SIBRALIT AS" firmy 
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, 21217 Seevetal, z siedzibą w Niemczech, 
musi odpowiadać wymogom zawartym w załączniku 1. 

1.1.2.4 Materiały uszczelniające przestrzeń wokół połówek rury w małych otworach
7 

elementów budowlanych. 

Szczeliny o szerokości do 25 mm muszą zostać całkowicie zapełnione stabilnym, niepalnym 
materiałem (Klasa A1 lub A2-s1,d0 według EN 13501-1), na przykład betonen, zaprawą cementową 
lub gipsową, jak "PYRO-SAFE NOVASIT K2", "PYRO-SAFE NOVASIT VGM" 
 lub "PYRO-SAFE NOVASIT BM". 

1.1.2.5 Materiały uszczelniające do montażu pojedynczych/kilku połówek rur w dużych otworach
7
 

Zaprawa przeciwpożarowa używana do uszczelnienia otworu "PYRO-SAFE NOVASIT 
BM" lub "PYRO-SAFE NOVASIT K2" musi odpowiadać wymogom zawartym w załączniku 1. 

1.2 Cel stosowania 

1.2.1 Dane ogólnie 

1.2.1.1 Przejście kablowe stosowane jest do uszczelniania otworów według rozdziału 1.2.3 w ścianach i 
stropach oddzieleń pożarowych zgodnie z rozdziałem 1.2.2, przez które przechodzą kable

8
, opisane w 

punkcie 1.2.4. Służy także do utrzymania odporności ogniowej ściany lub stropu w obszarze przejść 
instalacyjnych. 

7
 W przypadku pojedynczego ułożenia/pojedynczej realizacji w każdy otwór zostaje wmontowana tylko jedna CT, przy czym wokół niej  

pozostaje tylko szczelina z wąskiego pierścienia. W przypadku wielokrotnego ułożenia/wielokrotnej realizacji można ułożyć klika CT 
(lub także tylko pojedynczą) w większym otworze. Przez wszystkie CT może przebiegać wiele przewodów. 

 8
  Przepisy techniczne państw członkowskich odnoszące się do wykonania elektrycznych instalacji kablowych oraz dopuszczalności    

                      ˛przejść kablowych pozostają nienaruszone. 
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1.2.1.2 W zależności od elementu budowlanego oraz rodzaju jego wykonania, jak również przechodzących 
instalacji, przejście instalacyjne osiąga maksymalną klasę odporności ogniowej El 45, El 60, El 90 
względnie El 120 (patrz także rozdział 2.3). 

1.2.1.3 Kablowe przejście instalacyjne może być wykonane w pomieszczeniach wewnętrznych suchych lub 
narażonych na wilgoć (patrz rozdział 2.5); dla materiałów pęczniejących/endotermicznych 
potwierdzona została kategoria użytkowania X zgodnie z EOTA TR 024. 

1.2.1.4 Kablowe przejście instalacyjne może być również stosowane do uszczelnienia otworów bez instalacji,  
(przejścia instalacyjne rezerwowe). Późniejsze zmiany instalacji (późniejsze dołożenie lub usunięcie 
instalacji) mogą zostać przeprowadzone, o ile zostaną zastosowane postanowienia niniejszej 
europejskiej aprobaty technicznej. 

1.2.2 Elementy budowlane (ściany i stropy) 

Zgodnie z załącznikiem 2 kablowe przejście instalacyjne może być stosowane w ścianach 
masywnych (dw≥150mm względnie dw≥100mm), lekkich ściankach działowych (dw≥100mm) i 
masywnych stropach (dD ≥ 150 mm względnie do ≥ 125 mm), które są sklasyfikowane stosownie do 
wymaganej klasy odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2. 

1.2.3 Otwory elementów budowlanych 

1.2.3.1 Wymiary otworów przejść instalacyjnych w ścianach masywnych grubości 150 mm nie mogą 
przekraczać 1200 mm szerokości i 2000 mm wysokości, . 

 W stropach szerokość nie może przekraczać 640 mm a długość nie jest ograniczona. 

W lekkich ściankach działowych i masywnych ścianach o grubości < 150 mm CT mogą zostać 
ułożone tylko we własnych otworach w elemencie budowlannym, przy czym pozostająca wokół   
szczelina w kształcie pierścienia może wynosić od 5 mm do 25 mm. 

1.2.3.2 Odległość pomiędzy otworami przejść instalacyjnych lub otworami przejść instalacyjnych a innymi 
otworami musi wynosić przynajmniej 200 mm. Zgodnie z postanowieniami rozdziału 1.1.2.5 odległość 
pomiędzy sąsiednimi, dużymi otworami przejść instalacyjnych może zostać zredukowana według 
ETA do 100 mm, o ile otwory te nie są większe niż 400 mm x 400 mm. 

1.2.4 Kable (instalacje) 

1.2.4.1 Zgodnie z załącznikiem 2 kablowe przejście instalacyjne może być zamontowane na przewodach  
przechodzących prostopadle do powierzchni elementów budowlanych. W przypadku wielokrotnych 
ułożeń/wielokrotnych realizacji całkowity dopuszczalny przekrój przewodów (w odniesieniu do 
zewnętrznych wymiarów tulei rurowych) nie może wynosić więcej niż 60 % otworów elementów 
budowlanych. Odległości między pojedynczymi tulejami rurowymi oraz między tulejami rurowymi a 
ościeżami powinny spełniać wymagania zawarte w załączniku 2. 

1.2.4.2 Pierwsze podpory mocujące kable przy przejściach przez ściany muszą znajdować się w odległości 
≤ 300 mm po obu jej stronach. Główne elementy mocujące muszą być wykonane z materiałów 
niepalnych. 

1.2.5 Trwałość 
Postanowienia niniejszej europejskiej aprobaty technicznej są oparte o deklarowaną trwałość wynoszącą 

10 lat dla kablowego przejścia instalacyjnego „PYRO-SAFE CT”, pod warunkiem spełnienia warunków 

przedstawionych w rozdziałach 4 i 5, dotyczących produkcji, instalacji, zastosowania i naprawy. Informacje 

dotyczące trwałości nie powinny być interpretowane jako gwarancja producenta i należy je traktować jako 

pomoc w wyborze odpowiednich wyrobów  dla oczekiwanej i stosownej ekonomicznie trwałości konstrukc ji. 

 

9
 Rzeczywisty czas użytkowania może być dłuższy – a mianowicie w przypadku braku poważnych objawów degradacyjnych, które    

 wpływają na istotne wymagania. 
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2 Cechy wyrobu i metody weryfikacji 

2.1 Informacje ogólne 

2.1.1 Przydatność mieszanego przejścia instalacyjnego do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem została 

oceniona zgodnie z ETAG 026 Część 2:2008-01-01. 

Dla celów oceny mieszanego przejścia instalacyjnego przyjęto następujące cechy wyrobu: „reakcja  

na ogień”, „odporność ogniowa”, „emisja substancji niebezpiecznych” oraz „trwałość i zdatność  

do użytku”. 

2.1.2 Charakterystyka wyrobu przedstawiona w rozdziałach 2.2 do 2.5 ma zastosowanie wyłącznie  
do uszczelnienia przejść oraz ich komponentów opisanych w niniejszej ETA. Deutsches Institut für 
Bautechnik zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich zmianach w materiałach, składzie, 
wymiarach lub właściwościach tych komponentów. Deutsches Institut für Bautechnik następnie zdecyduje, 
czy potrzebne jest przeprowadzenie nowej oceny. 

2.2 Reakcja na ogień 

Materiały pęczniejące/endotermiczne jak również te do wypełnienia szczelin w elementach 
budowlanych są zgodne z klasami reakcji na ogień według normy EN 13501-1 podanymi  
w załączniku nr 1. 

2.3 Odporność ogniowa 

W zależności od typu wykonania i elementu budowlanego, jak również przechodzących przez 
przejście kablowe instalacji przepust osiąga maksymalną klasę odporności ogniowej El 45, El 60,  
El 90 względnie El 120 (patrz załącznik 2). 

Załączniki  zawierają maksymalną potwierdzoną badaniami klasę odporności ogniowej. W przypadku 

przejść instalacyjnych w ścianach lub stropach o tej samej grubości i gęstości, jak również w tej samej 

konstrukcji zgodnie ze specyfikacją, lecz z niższą klasą odporności ogniowej, klasa odporności ogniowej 

uszczelnienia przejść instalacyjnych w tych elementach jest zredukowana do klasy odporności ogniowej 

tych ścian lub stropów. 

2.4  Emisja substancji niebezpiecznych 

Materiały o właściwościach endotermicznych „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” oraz „SIBRILAT AS”, jak 

również materiał pęczniejący „PYRO-SAFE DG-CR”, nie zawierają substancji wymienionych  

na liście Komisji Europejskiej jako substancje niebezpieczne. 

Dla celów oceny, składy chemiczne materiałów zostały udostępnione Deutsches Institut für Bautechnik. 

Uwaga: W dodatku do konkretnych klauzul dotyczących substancji niebezpiecznych zawartych w niniejszej 

europejskiej aprobacie technicznej, istnieć mogą inne wymagania mające zastosowania dla wyrobów 

podlegających jej zakresowi (np. zmienione ustawodawstwo europejskie oraz krajowe prawa, przepisy oraz 

postanowienia administracyjne). W celu zachowania zgodności z postanowieniami Dyrektywy w sprawie 

wyrobów budowlanych należy również stosować się do tych wymagań w przypadku ich zastosowania. 

2.5 Trwałość i przydatność do użytku 
Materiały o właściwościach endotermicznych „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” lub „SIBRALIT AS” 

 i materiał pęczniejący „PYRO-SAFE DG-CR SK" spełniają wymagania kategorii zastosowania  

X zgodnie z EOTA TR 024. Oznacza to, że materiały te są odporne na działanie warunków 

atmosferycznych przez co mogą być stosowane w pomieszczeniach suchych , narażonych na wilgoć jak  

 i na zewnątrz budynków. Materiały w warunkach atmosferycznych nie wykazują istotnych zmian  

w zakresie parametrów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
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3 Ocena i potwierdzenie zgodności oraz oznakowanie CE 

3.1 System oceny zgodności komponentów o właściwościach endotermicznych  oraz  pęczniejących  

 

Zgodnie z Decyzją 1999/454/WE, oraz zmianą zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej 2001/596/WE9 przy 

ocenie zgodności należy zastosować system 1.  

Ten system oceny zgodności jest zdefiniowany następująco: 

System 1: Certyfikacja zgodności wyrobu przeprowadzana przez uprawnioną jednostkę certyfikującą 

 na  podstawie: 

(a) zadań producenta: 

(1) zakładowej kontroli produkcji; 

(2) dodatkowego badania próbek pobranych w zakładzie przez producenta zgodnie z wyznaczonym 

planem badań i nadzoru; 

(b) zadań uprawnionej jednostki: 

(3) wstępne badania wyrobu; 

(4) pierwszej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji; 

(5) ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. 

 

                 Uwaga: Uprawnione jednostki nazywane są także "jednostkami notyfikowanymi”. 

3.2 Zakres odpowiedzialności 
3.2.1 Obowiązki producenta 

3.2.1.1 Zakładowa kontrola produkcji 
Producent musi prowadzić stałą zakładową kontrolę produkcji. Wszystkie dane, wymagania i wytyczne 

przyjęte przez producenta, włącznie z zapisami dotyczącymi osiąganych wyników, dokumentowane  

są w sposób systematyczny w formie pisemnych zasad i procedur. System zakładowej kontroli produkcji 

ma za zadanie zapewnienie zgodności wyrobu z niniejszą europejską aprobatą techniczną. Producent 

może stosować jedynie materiały wyjściowe i komponenty wskazane w dokumentacji technicznej niniejszej 

europejskiej aprobaty technicznej.Zakładowa kontrola produkcji  będzie zgodna z planem kontrolnym z dnia  

28 czerwca 2013 roku,europejskiej eprobaty technicznej ETA -13/0903, która stanowi część dokumentacji 

technicznej niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. Plan badań kontrolnych  został ustalony według 

systemu kontroli produkcji zakładowej stosowanego przez producenta oraz przedłożonego w Deutsches 

Institut für Bautechnik.10 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy udokumentować i ocenić zgodnie z ustaleniami planu 

kontrolnego i produkcji. 

3.2.1.2 Pozostałe obowiązki producenta 

Producent przedstawi kartę techniczną oraz instrukcję instalacji zawierającą co najmniej następujące 

informacje: 

10
 Dziennik Urzędowy  Wspólnot  Europejskich Nr L 178/52 z dnia 14.07.1999 

  11
 Plan nadzoru i kontroli jest poufną częścią niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i może być przekazywany wyłącznie jednostce certyfikującej biorącej udział  w 

procedurze zatwierdzania zgodności. Patrz rozdział 3.2.2. 
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Karta techniczna: 

Zakres zastosowania: 

- Elementy budowlane, w których instalowane są przejścia instalacyjne, rodzaj i właściwości 

elementów budowlanych, takie jak minimalna grubość, gęstość oraz - w przypadku 

konstrukcji lekkich - wymagania konstrukcyjne. 

- Instalacje, które mogą przechodzić przez przejścia instalacyjne, rodzaj i właściwości 

instalacji (włącznie z izolacją, jeżeli taka jest zastosowana), takie jak materiały, wymiary, grubość; 

niezbędne/dopuszczalne wsporniki/elementy mocujące; odległości. 

- Wymiary, minimalne grubości itd., uszczelnienia przejścia instalacyjnego 

- Warunki klimatyczne objęte przez ETA: Zastosowane wewnątrz z wilgotnością lub bez wilgotności 

Wykonanie  uszczelnienia przejścia instalacyjnego  włącznie z niezbędnych komponentów oraz 
dodatkowych wyrobów  z wyraźnym wskazaniem z podaniem czy są one niezależne od producenta 
systemu . 

Instrukcja montażu: 

- Metoda instalacji (np. przygotowanie konstrukcji nośnej przed montażem 

uszczelnienia przejścia instalacyjnego) 

- Zachowanie kolejności podczas wykonywania przejść instalacyjnych 

Zgodnie z kontraktem, producent zatrudni podmiot, który jest zatwierdzony do wykonywania 

zadań określonych w rozdziale 3.1 dla wyrobów zgodnie z ETAG 026-2, w celu realizacji 

działań określonych w rozdziale 3.2.2. W tym celu, plan kontrolny określony  

w rozdziałach 3.2.11 oraz 3.2.2 zostanie przekazany przez producenta wybranemu podmiotowi 

zatwierdzającemu. 

Producent przygotuje deklarację zgodności oświadczającą, że wyrób budowlany jest 

zgodny z postanowieniami europejskiej aprobaty technicznej ETA-13/0821 wydanej 

28 czerwca 2013 roku. 

 

3.2.2 Obowiązki uprawnionych jednostek 

                  Uprawniona jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia następujących zadań zgodnie z  ustaleniami     

                  planu badań i nadzoru: 

- Wstępne badanie wyrobu 

- Wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji 

- Ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji zgodnie z planem badań i nadzoru. 

 

                  Uprawniona jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta jest zobowiązana do wydania   

                  certyfikatu zgodności EG zawierającego stwierdzenie, że produkt jest zgodny z postanowieniami   

                  niniejszej europejskiej aprobaty technicznej. W przypadku niespełniania postanowień europejskiej  

                    aprobaty technicznej oraz integralnego planu badań i kontroli jednostka certyfikująca  

                    ma obowiązek wycofania certyfikatu zgodności i niezwłocznego poinformowania  

                  Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. 

3.3 Oznakowanie CE 
Oznaczenie znakiem CE należy umieścić na połówkach rury jak również na opakowaniu materiału 
endotermicznego (na tubach) lub na opakowaniu krążków z miękkiej pianki (przykładowo jako część 
zestawu montażowego składającego się z dwóch półosłon rurowych, tuby i dwóch dopasowanych krążków 
z miękkiej pianki). Alternatywnie, oznakowanie CE materiałów o działaniu endotermicznym może być 
podane w dokumentach załączonych do opakowania. 
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Za znakiem „CE” należy ewentualnie nanieść numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej oraz 
podać dodatkowo następujące dane: 
- nazwę i adres producenta (osoby prawnej odpowiedzialnej za produkcję), 
- dwie ostatnie cyfry roku, w którym dokonano oznakowania CE, 
- numer certyfikatu zgodności EG dla wyrobu, 
- numer europejskiej aprobaty technicznej, 
- numer wytycznych dotyczących europejskiej aprobaty technicznej 
- kategorię użytkowania, 
- nazwę handlową, 
- deklarację dotyczącą substancji niebezpiecznych lub „braku substancji niebezpiecznych” 
- „dla dalszych istotnych właściwości produktu patrz: ETA-13/0821" 
Jako przykład oznakowania CE patrz załącznik 4  

4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono zdatności wyrobu do przewidzianego                  

 zakresu stosowania 

4.1 Informacje ogólnie 

4.1.1 Zakłada się, że: 

- uszczelnienie przejść jest zgodne ze specyfikacjami zawartymi w niniejszej ETA, oraz że instalacja 

została przeprowadzona zgodnie z niniejszą ETA oraz zgodnie z kartą techniczną i instrukcją instalacji 

producenta,  

- uszkodzenia uszczelnienia przejść zostały stosownie naprawione,  

- uszczelnienie zostało zainstalowane wyłącznie w elementach budowlanych określonych 
 w niniejszej ETA 

- wyłącznie instalacje zgodne ze specyfikacjami przedstawionymi w niniejszej ETA przechodzą przez 

otwory (części lub konstrukcje wsporcze, inne niż te zgodne z rozdziałem 1.2 nie będą przechodzić 

przez uszczelnienie przejścia), 

- pneumatyczne systemy przemysłowe, systemy sprężonego powietrza, itd., są wyłączane za pomocą 

dodatkowych środków w przypadku pożaru, 

- instalacja uszczelnienia przejścia nie ma wpływu na stabilność przyległych 

elementów budowlanych – również  w przypadku pożaru, 

- instalacje są zamocowane do elementów budowlanych (nie do uszczelnienia) zgodnie ze stosownymi 

przepisami w taki sposób, że w przypadku pożaru nie jest nakładane żadne dodatkowe obciążenie 

mechaniczne na uszczelnienie oraz wspornik instalacji jest utrzymywany na czas trwania wymaganego 

okresu podanego w klasyfikacji ogniowej, 

- zamocowania instalacji nie ulegną zniszczeniu do czasu podanego w klasyfikacji przejścia 
instalacyjnego. 

4.1.2 Niniejsza europejska aprobata techniczna nie odnosi się do żadnego ryzyka związanego z emisją 
niebezpiecznych gazów lub cieczy spowodowanych przez awarię rur w przypadku pożaru, ani nie 
potwierdza zapobieganiu przenoszenia się ognia w wyniku transferu ciepła lub mediów znajdujących  

się w rurach. 
4.1.3 Ryzyko rozprzestrzenienia się ognia w dół, wywołanego przez kapiące i palące się materiały, które wyciekły 

z rur na niższe kondygnacje, nie zostały potwierdzone w niniejszej ETA (patrz EN 1366-3:2009-07 

 rozdział 1). 

4.1.4 Ocena trwałości nie obejmuje możliwych skutków działania substancji przenikających przez ścianki rur  
na uszczelnienie przejścia. 
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4.2 Produkcja 

Europejska aprobata techniczna została wydana dla wyrobu na podstawie uzgodnionych danych 

 i informacji przedstawionych Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej i służących do 

identyfikacji badanego i ocenianego wyrobu. O zmianach odnośnie do wyrobu lub procesu produkcji 

powodujących niezgodność z przedstawionymi danymi i informacjami należy przed ich 

wprowadzeniem poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. Instytut podejmie decyzję, 

czy zmiany będą miały wpływ na aprobatę, a tym samym na ważność oznakowania CE wydanego 

na podstawie aprobaty, oraz czy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny lub zmiany 

aprobaty. 

 

4.3   Montaż 
               Cechy wyrobu określone w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej mają zastosowanie  
               wyłącznie w   przypadku, gdy uszczelnienie przejścia instalacyjnego jest wykonane zgodnie  
               ze specyfikacjami w załączniku 3 oraz w karcie technicznej i instrukcji instalacji producenta. 

5 Zalecenia dla producenta 

5.1 Pakowanie, transport i składowanie 

5.1.1 Należy przestrzegać specyfikacji producenta w zakresie opakowania, transportu i przechowywania. 

5.1.2 Opakowanie połówek rury oraz materiałów o właściwościach endotermicznych musi zawierać następujące 

informacje: 

               -  nazwę handlową bądź znak handlowy lub symbol identyfikujący wyrób, 

-  datę produkcji (dzień, miesiąc, rok lub dane zakodowane). 

 

5.1.3 Produkty muszą być opakowane dla celów dostawy zgodnie ze standardowymi warunkami dostawy oraz  

z zapewnieniem wystarczającej ochrony przed skutkami obchodzenia się z nimi podczas transportu . 

 

5.2 Użytkowanie, konserwacja, naprawa 

Ogólnie mówiąc, nie są wymagane żadne prace konserwacyjne. Naprawa może zostać wykonana poprzez wymianę 

zniszczonych połówek rury lub naprawy uszczelnienia czoła połówek rury lub naprawy uszczelnienia pierścienia wokół 

połówek rury. 

 

Prof. Gunter Hoppe 
Kierownik oddziału Uwierzytelnione przez 
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Nazwa/Producent Opis 

"PYRO-SAFE Cable Tube" 
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International, 21217 Seevetal, 

Niemcy 

"PYRO-SAFE Cable Tube", składa się z dwóch połówek rury, które są ze 
sobą spięte za pomocą systemu  na wpust i pióro oraz wklejonej wkładki z  
materiału pęczniejącego  "PYRO-SAFE DG-CR SK" lub wewnętrznej powłoki 
z  materiału pęczniejącego "PYRO-SAFE DG" naniesionego w ilości 2500 
g/m

2
 – licząc aplikacje na mokro lub w przeliczeniu na suchą warstwę: 

0,18g/cm
2
 . 

 

Materiały: 
Rura z PVC zgodnie z DIN 16879  o średnicy zewnętrznej  
116,4 mm, grubości ścianki rurki 3,2 mm i  materiał pęczniejący  "PYRO-
SAFE DG-CR SK" (patrz niżej) 

Pół-osłony rurowe: 

Wymiary: zgodnie z załącznikiem 2 

"PYRO-SAFE DG-CR SK" 
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International, 21217 Seevetal, 

Niemcy 

 Materiał pęczniejący w formie maty wraz z powierzchnią samoprzylepną 

zgodnie z ETA-13/0100: 

Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1: Klasa E 

"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" lub 
"SIBRALIT AS" 

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International, 21217 Seevetal, 

Niemcy 

Materiał o działaniu endotermicznym , w tubach lub wiadrach 

Klasa reakcji na ogień zgodnie z  EN 13501-1: Klasa E 
Gęstość (stan w chwili dostawy dostawy): 1.340 kg/m

3
 - 1.480 kg/m

3
 

Zawartość substancji nielotnych nielotnych *: 66,0% - 86,0% 
Utrata masy przez ogrzewanie *: 38,0% - 48,0% 
LOI*: 55% ± 3% (testowane na próbkach o grubości ok. 1,5 mm) 
Elastyczność*: > 5 mm testowana  na próbkach o grubości 1,5 mm  

Krążki z miękkiej pianki 
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International, 21217 Seevetal, 

Niemcy 

Materiał:  Pianka z żywicy melaminowej 

Kolor:  jasno-szary lub biały  
Masa powierzchniowa: 9 +2/-1 kg/m

2
, 

Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1: Klasa C-s2,d0 
Wymiary: zgodnie z załącznikiem 2 

"PYRO-SAFE NOVASIT BM" 
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International, 21217 Seevetal, 

Niemcy 

Zaprawa ogniochronna (Dane materiałowe są złożone w Niemieckim 

Instytucie Techniki Budowlanej ) 

Klasa reakcji na ogień  zgodnie z  EN 13501-1: Klasa A1 

"PYRO-SAFE NOVASIT K2" 

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft 
mbH International, 21217 Seevetal, 

Niemcy 

Zaprawa cementowa zgodnie z DIN EN 998-2 

Klasa reakcji na ogień zgodnie z  EN 13501-1: Klasa A1 

Materiał do wypełnienia pierścienia 
szczeliny dla pojedynczego ułożenia, 

  producent- niezależny 

Wypełnienie pierścienia szczeliny w przypadku pojedynczego ułożenia musi 
składać się z trwałych, niepalnych (Klasa A1 lub A2-s1,d0 zgodnie  
z EN 13501-1) materiałów budowlanych, takich jak przykładowo beton, 

zaprawa cementowa lub gipsowa. Stosowane mogą być produkty "PYRO-
SAFE NOVASIT K2" lub "PYRO-SAFENOVASIT VGM" zgodnie z DIN  
EN 998-2, jak również "PYRO-SAFE NOVASIT BM“ produkcji svt Brandschutz 
Vertriebsgesellschaft mbHInternational, 21217 Seevetal, z siedzibą  
w Niemczech. 

* sprawdzone zgodnie z ETAG 026-2 (patrz także TR 024) 

"PYRO-SAFE CT" 

Załącznik 1 
ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 

Opis składników produktu 
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Tuby „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych ścianach 

„PYRO-SAFE CT“ 

Otwór elementu budowlanego  
z wypełnieniem pierścienia szczeliny 

według rozdziału 1.1.2.4 

Dwie połowy rury, podzielne, 
z zamknięciem na zatrzask 

- zewnętrzna Ø 116,4 mm 
- wewnętrzna Ø ok. 107 mm 

Tuby „PYRO-SAFE CT“ w przypadku ułożeń w otworach elementów budowlanych w masywnych ścianach 

(wielokrotne ułożenie) 

„PYRO-SAFE CT“ 
Długość 300 do El 120 
grubość masywnej ściany 150 
do 300 

Zamknięcie otworu 
zgodnie z rozdziałem 1.1.2.5 

Odległości do 
sąsiednich otworów 
elementów 
budowlanych 

Odległość w 
przypadku  przejść 
instalacyjnych 
≤ 400 x 400 

Przykłady ułożeń grupowych 

a1 ≥ 15 do bocznego ościeża 
a2 ≥ 3 pomiędzy PYRO-SAFE CT obok i pod sobą 
a3 ≥ 15 do dolnego ościeża 
a4 ≥ 15 do górnego ościeża Wymiary w mm 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w ścianie masywnej; widok; odległości 
Klasa odporności ogniowej do El 120 – Ułożenie pojedyncze i wielokrotne 

Załącznik 2 

Długość  CT, 

mm 

Grubość ściany 
masywnej, 

mm 

150 100 bis 150 

200 100 bis 200 

300 150 bis 300 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych ścianach 

Ściana z betonu, 
betonu komórkowego 

lub murowana 

 „PYRO-SAFE CT", 
Długość  150 mm 

Klasa odporności ogniowej do El 45 

- Kable do Ø 50 mm 
- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Otwór w elemencie 
budowlannym 
ze szczelinami ≤ 25 mm, 
wypełnienie szczeliny 
według rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej pianki  
o grubości 40 mm  

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS", 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

Pierwsza podpora instalacji 
≤ 300 mm 

Wymiary w mm 

Załącznik 3 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w ścianie masywnej; przekrój 
Klasa odporności ogniowej do El 45 – ułożenie pojedyncze 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych ścianach 

„PYRO-SAFE CT", 
Długość  150 mm 

Ściana z betonu, 
betonu komórkowego 
lub murowana  

Otwór w elemencie 
budowlanym 
ze szczelinami ≤ 25 mm, 
wypełnienie szczeliny 
według rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej pianki 
 o grubości 40 mm  

Klasa odporności ogniowej do El 90 

- kabel Ø 21 mm 
- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli bis Ø 21 mm 

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS", 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

Pierwsza podpora instalacji 
≤ 300 mm 

Wymiary w mm 

Załącznik 4 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w ścianie masywnej; przekrój 
Klasa odporności ogniowej do El 90 – ułożenie pojedyncze 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych ścianach 

Wymiary w mm 

Załącznik 5 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w ścianie masywnej; przekrój 

Klasa odporności ogniowej do El 120 – ułożenie pojedyncze 

 „PYRO-SAFE CT", 
Długość  200 mm 

Klasa odporności ogniowej do El 120 

- kabel do Ø 21 mm 
- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Ściana z betonu, 
betonu komórkowego 

lub murowana 

Otwór w elemencie 
budowlanym 
ze szczelinami ≤ 25 mm, 
wypełnienie szczeliny 
według rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej pianki 
o grubości 40 mm  

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

Pierwsza podpora instalacji 
≤ 300 mm 

Klasa odporności ogniowej do El 120 

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów 
(EIR) z tworzywa sztucznego, elastyczne, 
 zewnętrzna Ø od 16 mm do 32 mm, 
pojedyncze lub w wiązkach o średnicy wiązki 
do Ø 107 mm, z kablami do Ø 21 mm lub bez 
kabli 

Szczeliny należy całkowicie wypełnić zaprawą - 

Uszczelnienie  rur EIR miękką pianką 
i/lub „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 
lub „SIBRALIT AS" 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych ścianach 

Wymiary w mm 

Załącznik 6 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w masywnej ścianie; przekrój, widok 

Klasa odporności ogniowej do El 120 – pojedyncze ułożenie 

„PYRO-SAFE CT", 
Długość  300 mm 

Ściana z betonu, betonu 
komórkowego lub murowana  

- Kable z maksymalnie 5 żyłami  
≤ 1,5 mm

2
; Ø ≤ 14 mm, 

- Rury z tworzywa sztucznego PVC-U*, 
średnica zewnętrzna od Ø 20 mm x s 1,5 
mm  do  Ø 32 mm x s 2,4 mm 

Otwór w elemencie budowlanym 
ze szczelinami ≤ 25 mm, 
wypełnienie szczeliny według 
rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej pianki  
o grubości 40 mm  

Pierwsza podpora instalacji  
≤ 300 mm 

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A“ lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej  
≥ 1,0 mm 

Widok: Liczba przewodów ograniczona. 

Zerowe rozstawy 

Rury PVC-U* z zewnętrzną Ø 20 mm x s 1,5 mm 
do Ø 32 mm x s 2,4 mm,do dwóch sztuk 

Kabel z max 5 żyłami, żyły ≤ 1,5 mm
2
; zewn. Ø ≤ 14 mm,  

do trzech sztuk 

Rury zgodnie z grupą rur A (PVQ* 

Przejście przez w ściany: Klasa odporności ogniowej El 120 - 

U/U 
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Zewnętrzna średnica rury (mm) 
Rury PVC-U* z zewnętrzną Ø 20 mm x s 1,5 mm 
do dwóch sztuk 

* zgodnie z EN 1452 i DIN 8061/8062 
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Pojedyncze i wielokrotne ułożenie Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w przypadku przejść przez duże 
otwory w masywnych ścianach z uszczelnieniem zaprawą ogniochronną                                        

„PYRO-SAFE NOVASIT BM“ lub „PYRO-SAFE NOVASIT K2“ 

Wymiary w mm 

Załącznik 7 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w masywne ściany; przekrój 
Klasa odporności ogniowej do El 120 – pojedyncze lub wielokrotne ułożenie 

Ściana z betonu, betonu 
komórkowego lub murowana  

Zaprawa ogniochronna 
„PYRO-SAFE 
NOVASIT BM" lub 
„PYRO-SAFE NOVASIT K2" 
według rozdziału 1.1.2.5 

Materiał z miękkiej pianki 
o grubości 40 mm  

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

„PYRO-SAFE CT“, 
długość  300 mm 

Klasa odporności ogniowej do El 90 

- Kabel do Ø 50 mm 

- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 

z pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Klasa odporności ogniowej do El 120 

- Kabel do Ø 21 mm 

- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 

z pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Pierwsza podpora 
instalacji ≤ 300 mm 

Klasa odporności ogniowej do El 120 

Rury instalacyjne do prowadzenia 
przewodów (EIR) z tworzywa sztucznego, 
elastyczne, zewnętrzna Ø od 16 mm do 32 
mm, pojedyncze lub w wiązkach o średnicy 
wiązki do Ø 107 mm, z kablami do Ø 21 mm 
lub bez kabli 

Uszczelnienie rur EIR miękką 
pianką i/lub „PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS“ 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w lekkich ścianach działowych 

Wymiary w mm 

Załącznik 8 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w lekkich  ścianach działowych; przekrój, widok 
Klasa odporności ogniowej do El 45 – pojedyncze ułożenie 

„PYRO-SAFE CT", 
Długość  150 mm 

Lekka ścianka działowa 
według załącznika 2 

Ewentualne dodatkowe taśmy 
metalowe 

Otwór w elementcie 
budowlanym ze 
szczelinami ≤ 25 mm, 
uszczelnienie szczeliny 
zaprawą gipsową o 
grubości 25 mm 
według rozdziału 1.1.2.4 

- Kabel do Ø 50 mm 
- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Pierwsza podpora 
instalacji ≤ 300 mm Materiał z miękkiej 

pianki o grubości 40 mm  

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A“ lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

Ułożenie Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ 
w lekkich ściankach działowych według załącznika 2 

w przypadku ułożeń grupowych 

Otwór elementu budowlanego ze szczelinami ≤ 25 
mm, uszczelnienie pierścienia szczeliny zaprawą 
gipsową o grubości 25 mm według rozdziału 1.1.2.4 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w lekkich ściankach działowych 

Wymiary w mm 

Załącznik 9 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w lekkiej ściance działowej; przekrój; widok 
Klasa odporności ogniowej do El 90 – pojedyncze ułożenie 

„PYRO-SAFE CT", 
Długość  150 mm 

Lekka ścianka działowa 
według załącznika 2 

Ewentualne dodatkowe taśmy 
metalowa 

Otwór w elemencie 
budowlanym ze 
szczelinami ≤ 25 mm, 
uszczelnienie szczeliny 
zaprawą gipsową o 
grubości 25 mm 
według rozdziału 1.1.2.4 

- Kabel do Ø 21 mm 
- Wiązka kablowa do Ø 107 mm z 
pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Pierwsza podpora 
instalacji ≤ 300 mm Materiał z miękkiej pianki 

o grubości 40 mm  

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A“ lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

Ułożenie Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ 
w lekkich ściankach działowych według  

załącznika 2 w przypadku ułożeń grupowych 

Otwór elementu budowlanego ze szczelinami  
≤ 25 mm, uszczelnienie pierścienia szczeliny 
zaprawą gipsową o grubości 25 mm według 
rozdziału 1.1.2.4 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w lekkich ściankach działowych 

Wymiary w mm 

Załącznik 10 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w lekkiej ściance działowej ; przekrój; widok 
Klasa odporności ogniowej do El 120 – pojedyncze ułożenie 

„PYRO-SAFE CT“: 
- Długość  200 mm 

- Długość  300 mm 

- Kabel  do Ø 21 mm 
- Wiązka kablowa do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli do Ø 21 mm 

Lekka ścianka działowa 
według załącznika 2 

Ewentualne dodatkowe taśmy 
metalowe 

Otwór w elemencie budowla-
nym ze szczelinami ≤ 25 mm, 
uszczelnienie szczeliny 
zaprawą gipsową o grubości 
25 mm wg rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej pianki 
o grubości 40mm  

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A“ lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej 
≥ 1,0 mm 

Rury instalacyjne do prowadzenia 
przewodów (EIR) z tworzywa sztucznego, 
elastyczne, zewnętrzna Ø od 16 mm do 32 
mm, pojedyncze lub w wiązkach o 
średnicy wiązki do Ø 107 mm, z kablami 
do Ø 21 mm lub bez kabli 

Uszczelnienie rur EIR miękką pianką 
i/lub „PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS“ 

Należy dodatkowo zastosować metalowe 
taśmy 

Pierwsza podpora 
instalacji ≤ 300 mm 

Ułożenie Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ 
w lekkich ściankach działowych według załącznika 2 w 

przypadku ułożeń grupowych 

Otwór w elemecie budowlanym ze szczelinami  
≤ 25 mm, uszczelnienie pierścienia szczeliny 
zaprawą gipsową o grubości 25 mm według 
rozdziału 1.1.2.4 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w lekkich ściankach działowych 

Wymiary w mm 

Załącznik 11 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w lekkiej ściance działowej; przekrój; widok 
Klasa odporności ogniowej do El 120 – pojedyncze ułożenie 

„PYRO-SAFE CT“, 
Długość  300 mm 

- Kable z maksymalnie 5 żyłami  
≤ 1,5 mm

2
; Ø ≤ 14 mm, 

- Rury z tworzywa sztucznego PVC-U*, 
średnica zewnętrzna od Ø 20 mm x s 
1,5 mm  do  Ø 32 mm x s 2,4 mm 

Lekka ścianka 
działowa według 
załącznika 2 

Ewentualne dodatkowe taśmy 
metalowe 

Otwór w elemencie 
budowlanym ze szczelinami  
≤ 25 mm,uszczelnienie 
szczelin zaprawą gipsową 
 o grubości 25 mm 
 

Materiał z miękkiej pianki  
o grubości 40 mm  

Pierwsza podpora 
instalacji ≤ 300 mm 

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 

Widok: Liczba przewodów ograniczona. 

Zerowe odległości pomiędzy instalacjami 

Rury PVC-U* zewnętrzną Ø 20 mm x s 1,5 mm 
do Ø 32 mm x s 2,4 mm ,do dwóch sztuk 

Kabel: maksymalnie pięciożyłowy, żyły ≤ 1,5 mm
2
;  

Ø ≤ 14mm, do trzech sztuk 

Rury zgodnie z grupą rur A (PVO* 

Przejście w ściany: Klasa odporności ogniowej El 120 - U/U 
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Zewnętrzna średnica rury (mm) 
Rury PVC-U* z zewnętrzną Ø 20 mm x s 1,5 mm 
do dwóch sztuk 

* zgodnie z EN 1452 i DIN 8061/8062 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych stropach 

Wymiary w mm 

Załącznik 12 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w stropie; widok; odległości 

Klasa odporności ogniowej do El 120 - pojedyncze lub wielokrotne ułożenie 

„PYRO-SAFE CT“ 

Długość, 
mm 

Klasa 
odporności 
ogniowej 

Grubość stropu, 

mm 

≥ 150 do El 60 ≥ 125 do 150 

≥ 200 do El 60 ≥ 125 do 200 

≥ 300 do El 120 ≥ 150 do ≥ 300 

Otwór w elemencie budowlanym z 
uszczelnieniem pierścienia szczeliny 
zgodnie z rozdziałem 1.1.2.4 lub 1.1.2.5 

Dwie osłony rurowe, 
podzielne, z zamknięciem na 
klik 
- zewnętrzna Ø 116,4 mm 
- wewnętrzna Ø ok. 107 mm 

Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym lub wielokrotnym ułożeniu w otworze 

przejścia w masywnych stropach 

Długość bez ograniczeń » 

„PYRO-SAFE CT“ 
Długość  ≥ 300 do El 120 
przy grubości ściany ≥ 150 do ≥ 300 

Odległości do sąsiednich 
otworów w elementach 
budowlanych 

Odległość do innych 
przejść instalacyjnych 
≤ 400 x 400 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych stropach 

Wymiary w mm 

Załącznik  13 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w stropie; przekrój 

Klasa odporności ogniowej do El 45 - pojedyncze ułożenie 

 „PYRO-SAFE CT“, 
Długość  150 mm, 
Długość   200 mm 

- Kabel do Ø 50 mm 
- Wiązka pkablowa 
do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli 
do Ø 21 mm 

Strop z betonu i 
betonu komórkowego 

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 
lub „SIBRALIT AS", 
Grubość warstwy suchej ≥ 1,0 mm 

Otwór w elemencie  budowlanym ze 
szczelinami 25 mm, uszczelnienie pierścienia 
szczeliny według rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej 
pianki o grubości 
40 mm  
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych stropach 

Wymiary w mm 

Załącznik 14 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w stropie; przekrój 

Klasa odporności ogniowej do El 60 - pojedyncze ułożenie 

 „PYRO-SAFE CT", 
Długość  150 mm, 
Długość  200 mm 

- Kabel do Ø 21 mm 
- Wiązka kablowa 
   do Ø 107 mm 
   z pojedynczych 
   kabli do Ø 21 mm 
    

Strop z betonu, 
betonu 
komórkowego 

Uszczelnienie za pomocą „PYRO-
SAFE FLAMMOTECT-A" 
lub „SIBRALIT AS", 
Grubość warstwy suchej ≥ 1,0 mm 

Otwór w elemecie budowlanym 
ze szczelinam i≤ 25 mm, 

wypełnienie pierścienia szczeliny 
według rozdziału 1.1.2.4 

Materiał z miękkiej pianki  
o grubości 40 mm 

„PYRO-SAFE CT“, 
Długość 300 mm 

Uszczelnienie rur 
instalacyjnych EIR 
miękką pianką i/lub 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A" lub 
„SIBRALIT AS" na górnej 
stronie stropu 

- Kabel do Ø 50 mm 
- Wiązka kablowa  

do Ø 107 mm 
z pojedynczych kabli  

do Ø 21 mm 

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów (EIR)  
z tworzywa sztucznego, elastyczne, zewnętrzna Ø od 16 
mm do 32 mm, pojedyncze lub w wiązkach o średnicy wiązki  
do Ø 107 mm, z kablami do Ø 21 mm lub bez kabli 

 

Rury instalacyjne (EIR) 
z tworzywa sztucznego , 
sztywne,do zewnętrznej  
Ø 16 mm, z lub bez kabli 
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Cable Tube „PYRO-SAFE CT“ w pojedynczym ułożeniu w masywnych stropach 

Wymiary w mm 

Załącznik 15 

"PYRO-SAFE CT" 

ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS PRODUKTU 
Montaż przejścia kablowego w stropie; przekrój 

Klasa odporności ogniowej do El 90 lub El 120 – pojedyncze ułożenie 

„PYRO-SAFE CT“, 
Długość  300 mm 

Strop  z betonu/  
betonu komórkowego 

Otwór w elemencie 
budowlanym ze 
szczelinami ≤ 25 mm, 
uszczelnienie pierścienia 
szczeliny według 
rozdziału 1.1.2.4 

Uszczelnienie za pomocą 
„PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A“ lub 
„SIBRALIT AS“, 
Grubość warstwy suchej 
≥1,0 mm 

Materiał z miękkiej 
pianki o grubości 
40 mm 

Uszczelnienie rur instala-
cyjnych (EIR) miękką pianką 
i/lub „PYRO-SAFE 
FLAMMOTECT-A“ lub 
„SIBRALIT AS“ na górnej 
części stropu 

Klasa odporności ogniowej do El 90 

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów (EIR) z tworzywa 
sztucznego, elastyczne, zewnętrzna Ø od 16 mm do 32 mm, pojedyncze 
lub w wiązkach o średnicy wiązki do Ø 107 mm, z kablami do Ø 21 mm 
lub bez kabli 

 

 

Klasa odporności ogniowej do El 120 

 

- Kabel do Ø 21 mm 

- Wiązka kablowa do Ø 107 mm z pojedynczych kablami do Ø 21 mm 
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Instalacyjne przejście kablowe może zostać zainstalowane w: 

Masywne ściany 

•    z cegły, betonu, żelbetu i betonu komórkowego 

•    Gęstość > 450 kg/m3 

•    Grubość >100 mm lub > 150 mm ( w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej , patrz załącznik 8) 

•     ściany masywne powinny mieć wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2. 

Lekkie ścianki działowe 

•  lekkie ściany działowe z profili stalowych obłożonych obustronnie 2 x 12,5 mm płytami cementowymi lub gipsowo-kartonowymi 
klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1 

•  lekka ściana działowa z profili drewnianych obłożonych obustronnie 2 x 12,5 mm płytami cementowymi lub gipsowo-
kartonowymi klasy reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1. 

    
    Odległości pomiędzy profilami, a krawędziami otworu przejścia instalacyjnego muszą wynosić ≥ 100 mm. 
 Wolną przestrzeń pomiędzy profilami a płytami stanowiącymi ościeże należy szczelnie wypełnić wełną mineralną klasy 
reakcji na ogień A1 lub A2 zgodnie z EN 13501-1. 

•     Grubość >100 mm 

•      Ściany  muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2 

•    Jeżeli odległość między profilami ściany wynosi więcej niż 50 mm, należy Cable Tube w obszarze między 
okładzinami ściennymi z płyt zabezpieczyć przy użyciu dwóch metalowych taśm, które mocno zabezpieczą 
zainstalowany przepust. 

Masywne stropy 

•    z  betonu, żelbetu i betonu komórkowego 

•    Gęstość ≥ 650 kg/m
3
 

•    Grubość ≥ 150 mm lub ≥ 125 mm ( w zależności od wymaganel klasy odporności ogniowej , patrz załącznik 8) 

•    Stropy powinny mieć wymaganą klasę odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2. 
 
 
      
 Uwaga: Niniejsza europejska aprobata techniczna nie obejmuje instalacji w ścianach specjalnych, na przykład       

ściany warstwowe. 

"PYRO-SAFE CT" 

Załącznik 16 
ZAŁĄCZNIK 2 – ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Ściany i stropy 
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Ogólnie 

• Cable Tube mogą być całkowicie wypełnione kablami. 

• kable mogą ze sobą przylegać do siebie oraz do wewnątrznych ścianek Cable Tube. 

• Przy instalacji w ścianie pierwsza podpora, po obu stronach ściany, musi znajdować się w odległości nie mniejszej 
   niż 300 mm. Główne części składowe zamocowania muszą być wykonane z materiałów , które odznaczają się klasą A1  

      lub A2 zgodnie z EN 13501-1. 

Rodzaj instalacji 

 Typ Opis  

 Kable  >   Wszystkie rodzaje kabli stosowanych aktualnie w Europie w budownictwie (np. kable zasilające, 

 kable danych, kable telekomunikacyjne, kable światłowodowe) z wyjątkiem falowodów o 

średnicach podanych poniżej 

 

 

>  Wiązki kablowe – składające się z równolegle przebiegających, szczelnie włożonych, i 
mocno związanych kabli – mogą przechodzić przez przejście instalacyjne jeżeli średnice 
zewnętrzne  pojedynczych kabli w  wiące nie są większe niż 21 mm a całkowita średnica 
wiązki nie przekracza średnicy wewnętrznej Cable Tube. 

 

 Rury instalacyjne 
do prowadzenia 

przewodów (EIR) 

>  Rury instalacyjne do prowadzenia kabli, giętkie,  klasy 22322 i zgodne z EN 61386-22 o średnicy 

 do Ø ≤ 32 mm wykonane z PE-HD, uniepalnione; (Klasa odporności  
     ogniowej El 90/E 120 lub El 120/E 120, patrz załączniki 5, 7, 10, 14 i 15) 

 

Maksymalna średnica kabli/maksymalna klasa odporności ogniowej (FWKL) 

  Element budowlany Ściana o grubości 100 mm 
cke Wand 

Strop o grubości 125 mm  

 Długość Cable 
Tube 

Maksymalna średnica  
kabli 

≤ 21 mm ≤ 50 mm ≤ 21 mm ≤ 50 mm 
 

 
150 mm 

Maksymalna klasa 
odporności ogniowej 

El 90 
E 120 

El 45 
E 90 

El 60 
E 90 

El 45 
E 90 

 

 
  Element budowlany Ściana o grubości100 mm Ściana o grubości 125 mm  

 
Długość Cable 

Tube  
200 mm 

Maksymalna średnica  
kabli 

≤ 21 mm ≤ 21 mm ≤ 50 mm 
 

 Maksymalna klasa 
odporności ogniowej 

El 120 
E 120 

El 60 
E 90 

El 45 
E 90 

 

 
   Element 

budowlany 
Masywna ściana Strop  

    O grubości 100 mm O grubości 150 mm O grubości 150 mm  

 Długość 
Cable 
Tube 

300mm 

Maksymalna średnica  
kabli 

≤ 21 mm ≤ 50 mm ≤ 21 mm ≤ 80 mm ≤ 21 mm ≤ 80 mm 

 

 
 

Maksymalna klasa 
odporności ogniowej 

El 120 
E 120 

El 90 
E 120 

El 120 
E 120 

El 90 
E 120 

El 120 
E 120 

El 60 
E 120 

 

Przy instalacji w ścianie o grubości 100 mm można dodatkowo wykonać ułożenie zgodnie z załącznikiem 6: maksymalna 
klasa odporności ogniowej: El 120/E 120 

 
* jedno- lub wielożyłowy kabel z indywidualną izolacją żył, z dodatkową ochronną osłoną wiązki żył 
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MONTAŻ  PRZEJŚCIA INSTALACYJNEGO 

1. Ogólnie 

1.1 Przed rozpoczęciem uszczelnienia przejścia instalacyjnego należy sprawdzić, czy wszystkie warunk i brzegowe (np. 
rodzaj i grubość ściany lub stropu, rodzaj i wymiary przewodów, jak również warunki otoczenia) odpowiadają 
postanowieniom rozdziału 1.2 i załączników 1 oraz 2. 

1.2 Ważne jest, aby przestrzegać wymagań, na podstawie których przejście instalacyjne zostało sklasyfikowane (patrz 
rozdział 4). 

2. Montaż Cable Tube i uszczelnienie szczeliny pierścienia wokół niego 

2.1 Dwie połowy Cable Tube należy nałożyć na kable za pomocą zamknięcia na zatrzask i zamknąć. 
W przypadku instalacji w lekkiej ściance działowej z odstępem wewnętrznym większym niż 50 mm pomiędzy 
płytami zamontowanymi po obu stronach metalowych profili ściany, Cable Tube należy zabezpieczyć przy użyciu 
dwóch metalowych taśm (patrz załączniki 8 do 11 i 16). W przypadku uszczelnienia rur instalacyjnych do  
prowadzeniaprzewodów przez Cable Tube wystających poza powierzchnię zewnętrzną ściany powyżej niż 50 mm , 
zgodnie z załącznikiem 17, należy wystające części Cable Tube zabezpieczyć dodatkowymi taśmami stalowymi  
(patrz załącznik 10). 
Stalowe taśmy muszą mocno łączyć obie połowy Cable Tube. 

2.2 Cable Tube należy wsunąć w element budowlany; podczas instalacji w stropie zamontować licując do dolnej 
powierzchni stropu, natomiast w przypadku instalacji w ścianę symetrycznie w osi ściany. 

2.3 Szczelinę pierścieniową  (o szerokości od 5 mm do 25 mm) między Cable Tube a elementem budowlanym należy 
całkowicie wypełnić na grubości elementu budowlanego (podczas instalacji w lekkiej ściance działowej -  na 
grubości płyt) za pomocą  materiałów zgodnie z załącznikiem 1. Odstęp między sąsiednimi Cable Tube musi 
wynosić przynajmniej 60 mm. 

2.4 Podczas instalacji w masywnych elementach budowlanych o grubości przynajmniej 150 mm Cable Tube mogą być 
ułożone także w większych otworach, jak opisano w rozdziale 2.3. Podczas instalacji wielu Cable Tube w jednym 
otworze konieczne jest zachowanie podanych odległości. W przypadku instalacji w ścianach  między dwoma 
przejściami Cable Tube wymagany jest odstęp ≥ 3 mm, przy instalacji w stropie odstęp ≥ 10 mm, a między Cable 
Tuba a ościeżami otworu przejścia odległość ta powinna wynosić  ≥ 15 mm  (patrz załączniki 2 i 12). Wolną 
przestrzeń w dużum otworze przejścia oraz pomiędzy zainstalowanymi w nim Cable Tube należy całkowicie i 
szczelnie wypełnić na głębokości 150 mm przy pomocy zaprawy ogniochronnej  "PYRO-SAFE NOVASIT BM" lub 
zaprawy cementowej "PYRO-SAFE NOVASIT K2" zgodnie z załącznikiem 1.               
 

2.5 Wszystkie pozostałe otwory wewnątrz Cable Tube – w szczególności większe przestrzenie pomiędzy kablami - 
należy  zgodnie z załącznikiem 1 zamknąć   obustronnie  na ich końcach przy pomocy krążków z miękkiej pianki na 
głębokości 40 mm. Dopasowane krążki należy ściśle wmontować. Uszczelnienie gąbką należy zaszpachlować  z  
zewnętrznej strony za pomocą powłoki endotermicznej "PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A "  warstwą o  
grubości >1mm (grubość warstwy suchej) zgodnie z załącznikiem 1. 

2.6 Cable Tube bez obłożenia kablami lub EIR mogą być uszczelnione płytą z wełny mineralnej o grubości 50 mm 
 klasy reakcji na ogień A1 zgodnie z EN 13501-1. 
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ZAŁĄCZNIK 4 – PRZYKŁAD OZNACZENIA CE I INFORMACJE DODATKOWE 

 

xxxx 

svt Brandschutz 
Vertriebsgesellschaft mbH 

International, 
21217 Seevetal, 

NIEMCY 

13 

XXXX-CPD-XXXX 

ETA-13/0821 
ETAG 026 - Część 2/Part 2 

Uszczelnienie przewodów/ 
Cable Penetration Seal 

"PYRO-SAFE CT" 

Komponenty endotermiczne/ 
ablative component 

"PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" 

Kategoria użytkowania/ 
use category 

X 

Oznaczenie"CE" / "CE" marking 

Numer identyfikacyjny certyfikowanej  jednostki (za system 

zaświadczenia zgodności 1) / Identification number of 

notified certification body 

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

(podmiot prawny odpowiedzialny za producenta) / Name and 

address of the producer (legal entity responsible for the 

manufacturer) 

 

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydane było oznakowanie CE / 

Two last digits of year of affixing CE marking 

Numer certyfikatu zgodności EC / Number of EC 

certificate of conformity 

 
Numer Europejskiej Aprobaty Technicznej / ETA number 

Numer wytycznych ETAG / ETAG numer 

 

Oznaczenie produktu (nazwa handlowa) / Designation of the 

product(trade name) 

Oznaczenie komponentów (nazwa handlowa) / 

Designation of the component (trade name)  

 

Kategoria użyteczności / use category 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania informacji dotyczących innych stosownych cech (tj. klasa odporności ogniowej, wydzielanie 

substancji niebezpiecznych) patrz: ETA-13/0821 / See ETA-13/0821 for other relevant characteristics (i. e. fire 

resistance dass, dangerous substances) 
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Skróty 

FWKL: 

 
maksymalna  klasa odporności ogniowej; w przypadku instalacji w elementach budowlanych tego samego typu, 
grubości, gęstości oraz w tej samej konstrukcji, lecz z niższą klasą odporności ogniowej, klasa odporności ogniowej 
uszczelnienia przejścia jest zredukowana do klasy odporności ogniowej elementu budowlanego. 
 LTW: lekka ścianka działowa zgodnie z załącznikiem 16 

MW: ściana masywna   zgodnie z załącznikiem 16 

D: strop  masywny zgodnie z załącznikiem 16 

dw: grubość ściany 

dp: grubość stropu 

Ø: średnica zewnętrzna 

s: grubość ścianki rury 

U/U: 
konfiguracja zakończenia  rur "otwarta/otwarta" (otwarte zakończenie rury po obu jej stronach podczas badania 
ogniowego ) 

EIR: rury instalacyjne do prowadzenia przewodów 

Normy 

EN 13501-2:2010-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanychi elementów budynków  - Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań  odporności ogniowej , z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

EN 13501-1:2007 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  budynków ; Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań reakcji na ogień 

prEN 1366-3:07/2007 
Dokument CEN TC127 podlegający formalnemu głosowaniu (Dokument N 185); Patrz tytuł: 
 EN 1366-3: 2009-07 

EN 1366-3:2009-07 

EN 998-2:2010 

  Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych 

 Wymagania dotyczące zapraw i murów – część 2: Zaprawa murarska 

Pozostałe dokumenty 

ET AG 026-2 
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych, Wyroby do zabezpieczeń ogniochronnych i  
uszczelnień przeciwpożarowych. Część 2: Uszczelnienia przejść instalacyjnych  (wydanie styczeń 
2008) 

EOTA TR 024 Charakterystyka, aspekty trwałości oraz zakładowej  kontroli produkcji la reaktywnych materiałów, 
komponentów i wyrobów (wydanie z listopada 2006 roku) 
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