
Το PROTHERM light® ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ:

MULTIPLEX CINEMA - ΤΟΡΙΝΟ - ΙΤΑΛΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥ/ΤΩΝ NATIONAL
ΤΟΚΟΥΜΕΝ - ΠΑΝΑΜΑΣ

“CIRCONVALLAZIONE NORD”
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΝΕΛ - ΡΩΜΗ - ΙΤΑΛΙΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΜΠΑΡΙ - ΙΤΑΛΙΑ JUVENTUS STADIUM - ΤΟΡΙΝΟ - ΙΤΑΛΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MIOVENI - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ST. THERESA VILLA - BAGHERIA (PA) - ΙΤΑΛΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΖΕΡΑΤΙ - ΜΟΝΤΕΝΑ - ΙΤΑΛΙΑ

PROTHERM light®

Μια πλήρης σειρά 
σοβάδων για 
πυροπροστασία.

Τι είναι το PROTHERM light®

Η μεγάλη μας εμπειρία ως παραγωγός ελαφρών θερμομονωτικών 
κονιαμάτων, μας οδήγησε στην ανάπτυξη της νέας σειράς 
προϊόντων PROTHERM Light για την παθητική πυροπροστασία 
των κατασκευών. Ο στόχος μας παραμένει πάντα ο ίδιος: η ανάπτυξη 
προϊόντων και λύσεων για την ασφαλή και υγιή διαβίωση των 
ανθρώπων. Η σειρά προϊόντων PROTHERM Light προσφέρει σε 
όλους τους επαγγελματίες τα κατάλληλα εργαλεία πυροπροστασίας 
για κατασκευές όπως αεροδρόμια, πετροχημικές βιομηχανίες, 
νοσοκομεία, σχολεία, τούνελ, ουρανοξύστες και κατοικίες.
Αυτή η σειρά προϊόντων είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς 
τεχνολογικής ανάπτυξης που έχει ως στόχο τη διάσωση 
ανθρωπίνων ζωών και την προστασία των υποδομών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΥΠOΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΤΟΥΝΕΛ...

Μια πλήρης σειρά σοβάδων
παθητικής πυροπροστασίας

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

PROTHERM

Τομέας πυροπροστασίας
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T H E R M A L  I N S U L AT I O N  &  C H E M I C A L S

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΔΡΑ: Ζάκκα 10, 567 27 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο: +30 2310 511 871, Fax: +30 2310 521 836, Κιν.: 6972 288 930
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 10ο χλμ. Θεσ/νίκης - Νεοχωρούδας, Τηλ. +30 2310 782 007

   www.tekto.gr    e-mail: tekto@tekto.gr

TEKTO HELLAS
Κέντρα Διάθεσης

TEKTO HELLAS
ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ!
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PROTHERM LIGHT® ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ENV 13381-3 CSI1895FR - CSI1986FR

Χάλυβας ΕΛΟΤ ENV 13381-4 CSI1784FR

Τραπεζοειδής λαμαρίνα + σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ENV 13381-5 13_02603-1-a

Οι αξιολογήσεις διαστασιολόγησης του πάχους εφαρμογής του σοβά PROTHERM LIGHT® σε φέροντα δομικά στοιχεία χάλυβα, οπλισμένου 
σκυροδέματος, σύμμεικτης κατασκευής μετάλλου/σκυροδέματος και σκυροδέματος είναι διαθέσιμη από το τεχνικό μας τμήμα.

Όταν εφαρμοστεί μοιάζει με απλό σοβά παθητικής πυροπροστασίας, όμως έχει τις ακόλουθες σημαντικές διαφορές:
PROTHERM LIGHT®

· Έχει χαμηλή πυκνότητα 300 kg/m3 (ξηρό).
· Μπορεί να επικαλυφθεί, να εξομαλυνθεί και να βαφεί.
· Έχει καλά χαρακτηριστικά μηχανικών αντοχών και αντοχών κρούσης (αντοχή θλίψης 0,97 N/mm2).
· Έχει αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί και εξωτερικά σε υγρά υποστρώματα.
· Έχει σταθερές επιδόσεις στην πάροδο του χρόνου.
· Έχει υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες (l

D
 = 0,079 W/mK).

· Έχει γρήγορους χρόνους στεγνώματος.

Ο ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
PROTHERM LIGHT®

Ελαφρύς προαναμεμιγμένος θερμομονωτικός σοβάς αποτελού- 
μενος από παρθένους κόκκους πολυστερίνης EPS, υδραυλικά 
συνδετικά και ειδικά πρόσθετα για εφαρμογή με μηχανή.

· Διαθέσιμα χρώματα: Γκρι.
· Σύστημα παθητικής πυροπροστασίας, ειδικά σχεδιασμένο για τη 

βελτίωση της παθητικής πυροπροστασίας δομικών στοιχείων 
από χάλυβα, τούβλα, κανονικό και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα 
σε κατοικίες και σε βιομηχανικά κτίρια τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά.

· Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
· Δεν περιέχει ίνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Είδος επιφάνειας Ανάλογα με την πιστοποίηση/αναφορά δοκιμής

Ελάχιστο και μέγιστο πάχος εφαρμογής Ανάλογα με την πιστοποίηση/αναφορά δοκιμής

Βάρος και απόδοση ˜ 3,0 kg/m2 για 1 cm πάχους  / κάθε σακί ˜ 6 m2 για 1 cm πάχους

Στέγνωμα Στην επιφάνεια: 24 ώρες στους 20 °C με κανονικό εξαερισμό 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τιμή M.Μ. Κανονισμός

Διαθέσιμες αποχρώσεις Γκρι - -

Πυκνότητα περίπου 300 kg/m3 -

Θλιπτική αντοχή 0,97 N/mm2 ΕΛΟΤ EN ISO 12390-3

Καμπτική αντοχή 0,35 N/mm2 ΕΛΟΤ EN ISO 12390-5

Θερμική αγωγιμότητα λ
D

0,079 W/mK ΕΛΟΤ EN 12667

Αντίδραση στη φωτιά A1 - ΕΛΟΤ EN ISO 13501-1

Συσκευασία 18 kg/σακί -

PROTHERM LIGHT®
Σοβάς παθητικής πυροπροστασίας δομικών στοιχείων

Δείτε φυλλάδιο προϊόντος και εγχειρίδιο εφαρμογής

Όταν ο σοβάς PROTHERM LIGHT® εκτεθεί στη φωτιά, η θερμότητα απορροφάται από το προϊόν και οι κόκκοι πολυστερίνης εξαχνώνονται χωρίς δημιουργία 
φλόγας ή σταγονιδίων και χωρίς παραγωγή καπνού. Αυτό δημιουργεί μια δομή αποτελούμενη από το υδραυλικό συνδετικό και τις κενές κυψελίδες που 
απομένουν από την εξάχνωση των κόκκων πολυστερίνης. Επομένως, ο σοβάς αλλάζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του και γίνεται μια στρώση προϊόντος με 
υψηλή θερμική αντίσταση. Το πλεονέκτημα αυτό λειτουργεί προσθετικά με την απώλεια του κρυσταλλικού νερού και το πάχος του υλικού. Οι φωτογραφίες 
δείχνουν τον σοβά πριν και μετά από την έκθεση στη φωτιά και στη θερμότητα, όπου είναι εμφανές πως οι κόκκοι έχουν αντικατασταθεί από κενές κυψελίδες.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ 
ETA 18/1111

σύμφωνα με τον
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ENV 13381

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

AVIKOTE AV-650®

© Copyright TEKTO HELLAS S.A. - Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

από την
Ελαφρύς τσιμεντοειδής σοβάς για πυροπροστασία από φωτιές 
υδρογονανθράκων. Το Avikote AV-650® είναι ένας σοβάς με βάση 
το τσιμέντο πορτλαντ, που δουλεύεται είτε ψεκαστά είτε με το χέρι. 
Στο έργο απαιτείται μόνο η προσθήκη νερού. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 
πετροχημικές και χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αερίων. Έχει ελεγχτεί και για εξωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
· Δοκιμασμένη πυραντίσταση: Ελεγμένη από εργοστάσια ασφα-

λιστικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων UL-1709, ASTM E119 
(UL-263) και BS 476 (Part 20). Ελεγμένο από OTI 95 634 στο 
Health & Safety Laboratory UK για Jet-fire. Ελεγμένο από τη UL για 
εξωτερική χρήση. Αξιολογημένο για πυροπροστασία κατά NPD και 
BS 476 (Part 20) Appendix D Hydrocarbon Fires. Επιπλέον δοκιμές 
στο TNO Ολλανδίας για χρήση σε οροφές τούνελ όταν εκτίθεται σε 
καμπύλη φωτιάς RWS.

· Αντοχή: Το Avikote AV-650® έχει ελεγχθεί για τη δύναμη πρόσφυσης, 
αντοχή θλίψης, σκληρότητα και άλλες ιδιότητες σύμφωνα με τις 
οδηγίες API (δημοσίευση 2218) και τις διαδικασίες δοκιμών ASTM.

· Ευελιξία εξοπλισμού: Το Avikote AV-650® μπορεί να εφαρμοστεί με 
μια μεγάλη πληθώρα μηχανημάτων – Mono, Ρότορα/στάτορα, πιστονιού 
ή υδραυλικό. Επίσης, το Avikote AV-650® μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αναμικτήρας πτερυγίων και μερικοί συνεχείς αναδευτήρες.

· Οικονομικό: Το Avikote AV-650® μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετά 
μεγάλα πάχη, σε διαφορετικές στρώσεις και επιτρέπει τη μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα από τον τεχνίτη. Το γεγονός αυτό ελαττώνει το χρόνο 
εργασίας και τις δυσκολίες εφαρμογής συγκριτικά με άλλα προϊόντα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
Επικάλυψη χάλυβα: Το Avikote AV-650® δεν προκαλεί διάβρωση του χάλυβα. Για εφαρμογές σε υγρά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα, πρέπει να 
εφαρμοστεί στον χάλυβα ένας αναστολέας διάβρωσης που να μην είναι ευαίσθητος στα αλκάλια πριν από την εφαρμογή του προϊόντος πυροπροστασίας. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τέτοιες επικαλύψεις. Σφραγιστικό πυροπροστασίας: η χρήση ελαστικής, πολυουρεθανικής ή εποξειδικής 
τελικής βαφής θα ενισχύσει τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του Avikote AV-650®.

Το προϊόν πυροπροστασίας Avikote AV-650® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν περιέχει μερικώς σκληρυμένα τμήματα, συσσωματώματα ή κομμάτια. 
Το Avikote AV-650® πρέπει να έχει μια ελάχιστη μέση ξηρή πυκνότητα τοποθετημένο στα 640 kg/m3 (40 pcf). Το Avikote AV-650® είναι σχεδιασμένο 
για να αναμιγνύεται με νερό στο έργο.

Το Avikote AV-650® εφαρμόζεται απευθείας στο χάλυβα σε διαφορετικές στρώσεις χρησιμοποιώντας τυποποιημένο εξοπλισμό σοβατίσματος ή 
εξοπλισμό συνεχής ανάδευσης/άντλησης. Ένα πιστόλι ψεκασμού με το κατάλληλα διαστασιολογημένο ακροφύσιο με προστατευτικό ψεκασμού και 
πίεση αέρα στο ακροφύσιο περίπου 140 kN/m2 (20 psi) θα προσφέρει την κατάλληλη πρόσφυση, πυκνότητα και εμφάνιση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) ΔΟΚΙΜΗ 

Ξηρή πυκνότητα 640 kg/m3 (40 pcf) ASTM E 605

Αντοχή πρόσφυσης 593 kN/m2 (12.412 psf) ASTM E 736

Αντοχή θλίψης 3.780 kN/m2 (550 psi) ASTM E 761

Σκληρότητα (Shore D) 42 ASTM D 2240

Απότριψη αέρα 0 g/m2 (0 g/ft2) ASTM E 859

Απόδοση / Σάκος 1,39 m2 to 25 mm Θεωρητικό μέγιστο

Συσκευασία 22,2 kg Σάκος με φόδρα πολυαιθυλενίου

Διάβρωση Δεν προκαλεί διάβρωση χάλυβα ASTM E 937

Θερμική αγωγιμότητα λ
D

0,28 W/mK (1,195 Btu-in/Hr Ft2 °F) ASTM C 518

Χρώμα Γκρι -

ΤO Protherm Light® ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ

ETA 18/1111  HM/NIA  29/01/2019
ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΟΤΑWORKING LIFE

25 XPONIA

πριν

πριν
μετά

Ο σοβάς PROTHERM LIGHT® μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ειδικό εξοπλισμό.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο εφαρμογής πριν από την εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για πυροπροστασία
ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Η δημοσίευση των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων έχει εισάγει ακριβείς οδηγίες για την αξιολόγηση και τον καθορισμό της συνεισφοράς στη 
πυραντίσταση των φέροντων δομικών στοιχείων κάθε κατασκευής που υπόκειται σε υποχρέωση πυροπροστασίας. Όσον αφορά τους μονωτικούς σοβάδες 
που χρησιμοποιούνται για πυροπροστασία φέροντων δομικών στοιχείων, απαιτείται αυστηρά η έγκριση μέσω δοκιμών της σειράς των Ευρωπαϊκών 
προτύπων EN 13381, όπως περιγράφεται στον πίνακα Α.3.2.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέρος 1: Προστασία με μεβράνη - Οριζόντια CEN/TS 13381-1

Μέρος 2: Προστασία με μεμβράνη - Κάθετη ENV 13381-2

Μέρος 3: Στοιχεία σκυροδέματος ENV  13381-3

Μέρος 4: Χαλύβδινα στοιχεία EN 13381-4

Μέρος 5: Σύμμεικτα στοιχεία με σκυρόδεμα και χαλύβδινα φύλλα ENV 13381-5

Μέρος 6: Χαλύβδινα κοίλα υποστυλώματα με πλήρωση σκυροδέματος EN 13381-6

Μέρος 7: Ξύλινα στοιχεία ENV 13381-7

Μέρος 8: Προστασία με αντίδραση σε μεταλλικά στοιχεία ΕΝ 13381-8

Τα πρότυπα αυτά περιγράφουν τις τυποποιημένες διαδικασίες δοκιμών σε συγκεκριμένους τύπους δομικών στοιχείων και τον καθορισμό των παχών 
εφαρμογής πυράντοχων σοβάδων. Η αριθμητική ανάλυση των δεδομένων ως προς τον χρόνο επιτρέπει τη σύνταξη της αναφοράς δοκιμής.
Το έντυπο αυτό διατίθεται στους σχεδιαστές μηχανικούς και περιέχει τους πίνακες επιδόσεων πυραντίστασης που ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής 
και το είδος της πυροπροστασίας υποδεικνύει το απαιτούμενο πάχος εφαρμογής.

για εφαρμογές πυροπροστασίας


