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Požární utěsnění stavebních prostupů

NÁMI PROVEDENÝM UTĚSNĚNÍM ŽÁDNÝ OHEŇ NEPRONIKNE.
NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR VARIANT ŘEŠENÍ.

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby pro jednotlivé instalace technologií vyžadují
použití požárních ucpávek a těsnění. Utěsnění stavebních prostupů zajišťuje původní
požární odolnost, celistvost a schopnost tepelné izolace jednotlivých části stavby před
jejich narušením.
Nabízíme široký výběr variant, vhodných řešení a specifikaci materiálů pro zajištění všech
typů prostupů a spár v požárně odolných částech stavby. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout systémy požárního utěsnění stavebních prostupů různých
výrobců, certifikovaných na českém trhu.

Společnost KLIKA-BP, a.s. je autorizovaným dodavatelem systémů
DUNAMENTI, HILTI, INTUMEX, PROMAT.

Výhody
• příprava podkladů ve fázi projektování stavby
• aplikace certifikovaného systému podle projektové
dokumentace
• možnost širokého výběru variant řešení
• ocenění instalací po jednotlivých řemeslech
• poradenská a konzultační činnost

Použití
•
•
•
•
•
•

prostupy plastových a kovových potrubí
prostupy kabelů a kabelových tras
sdružené prostupy kabelových tras a potrubí
nátěry a nástřiky kabelových tras
spáry
kombinované prostupy
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Přehled systémů
požárních utěsnění
•
•
•
•
•
•
•

elastický tmel
samonivelační tmel
zpěňující tmel
akrylátový tmel
nástřik / nátěr
povlak
laminát

•
•
•
•
•
•

zpěňující manžety
zpěňující páska
zátky
tvarovky
polštáře
protipožární pěna a malta
a další

NÁMI PROVEDENÝM UTĚSNĚNÍM ŽÁDNÝ OHEŇ NEPRONIKNE.
NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR VARIANT ŘEŠENÍ.

Reference

Certifikace

• T-Mobile centrum Horní Roztyly, Praha
• Sazka Arena, Praha
• MINISTERSTVO OBRANY ČR
• ČSL letiště Ruzyně - Terminál sever 2
• Siemens VDO Trutnov
• Merkuria Business Center, Praha
• Hotel Riverside II, Praha
• bytové domy Budějovická a Smíchovská, Praha
• revize Letiště Praha
• Clarion Congress Hotel České Budějovice
a mnoho dalších

Systémy jsou certifikovány dle platných českých
a evropských norem a splňují základní požadavky
národní i evropské legislativy.

V rámci realizace nabízíme
•
•
•
•

Příklad realizace
– fotbalový stadion Slavia Praha

zaměření a přípravu projektu dle konkrétních parametrů
vypracování projektové dokumentace
instalaci systémů
záruční i pozáruční servis a revize provozuschopnosti

Naše společnost dodala a nainstalovala požární utěsnění prostupů v novém fotbalovém stadionu Slavie v Praze.
Předmětem dodávky bylo utěsnění veškerých prostupů v
požárně dělicích konstrukcích sportovní a hotelové části.
Sportovní část zahrnovala těsnění prostupů rozvodů vzduchotechniky, elektro, vytápění, zdravotechniky a ostatních
technologií. V hotelové části bylo naším úkolem mimo jiné
i utěsnění prostupů instalací procházejících stěnou z instalačních šachet do koupelen pokojů - tyto šachty byly samostatnými požárními úseky.
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