
 

 

   

 

    

Ventilační šachty  EI 30, EI60, EI90 

EI120  EI30, EI60, EI90 

EI120 Dodatečná izolace plechového potrubí   

 EI30, EI60, EI90 

EI120 
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Protipožární ochrana 

Vzduchotechnika | Odvod kouře | Instalační kanály  
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Geprüfte Qualität auch hinsichtlich bedenklicher Substanzen und Emissionen. 
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THERMAX® protipožární materiály byly testovány 

a certifikovány podle nejnovějších evropských 

předpisů. 

THERMAX® desky jsou odolné vůči bakteriím a 
plísním podle VDI 6022, a jsou tedy zvláště 
vhodné pro použití v klimatizačních systémech 
(HVAC systémy). 

 

Materiály Thermax® jsou určeny k preventivní ochraně 

konstrukcí budov, lodí a především k ochraně lidí a 

majetku před účinky požáru a případně k usnadnění a 

zvýšení bezpečnosti záchranných operací.  

Nejnovější protipožární předpisy vyžadují, aby materiály 
splnily nejen žáruvzdorné vlastnosti, ale i zaručily 
pevnost, stabilitu, dlouhodobou trvanlivost a 
v neposlední řadě i splnily všechny zdravotní a 
hygienické požadavky. U desky THERMAX® nenajdete 
kompromisy: při zpracování se nevyskytuje žádný jemný 
prach, jsou zdravotně zcela nezávadné, vyrábí se 
z expandovaného přírodního materiálu – vermikulitu a 
anorganických pojiv a vykazují vysokou a trvalou 
stabilitu. THERMAX® desky však lze snadno zpracovávat 
pomocí běžných dřevoobráběcích nástrojů, povrchově 
upravovat přírodní dýhou, laminátem, papírem nebo 
omítkami. Desky THERMAX® a odřezky materiálu jsou 
100% recyklovatelné. 

THERMAX® materiály splňují přísné mezinárodní 
požadavky na bezpečnost práce a požární ochrany ve 
všech ohledech. THERMAX® materiály byly úspěšně 
testována a schváleny národními i mezinárodními 
klasifikačními orgány a zkušebnami. 

Výroba nehořlavých Vermikulitových desek 

započala již v roce 1980. Více než 95% z celkové 

produkce je exportováno po celém světě. 

Profesionální kvalita v požární ochraně vyžaduje 

více než kdy jindy, hluboké odborné znalosti. Z 

naší více než 30-leté praxe vám můžeme 

nabídnout zkušenosti a odborné vědomosti. Ty nás 

řadí ke špici předních výrobců protipožárních 

desek.  

Z našich referenčních projektů můžeme prokázat 

vysokou kvalitu, kterou od nás očekáváte pro své 

cíle.  

Jsou také výrazem vaší důvěry v naše služby a 

potvrzení našeho profesionálního přístupu a 

znalosti technických podmínek. 

Výstavba, stavební služby, průmyslová a 
tepelná technika, lodní a pozemní 
interiérový design a dekorativní protipožární 
ochrana s deskami  THERMAX® nabízejí 
optimální řešení pro vaše projekty. Naše 
vynikající výrobky a odborné poradenství a 
podpora od našich zaměstnanců je 
základem pro dobré partnerství ve prospěch 
váš a vašich zákazníků. 

 

Kvalitní!  

Zdravotně nezávadné!  

100% recyklovatelné! 

 

Protipožární konstrukce s materiály THERMAX®. 

 

Informace a údaje uvedené níže jsou založeny na zkušenostech a 
testování v akreditovaných laboratoří a z praxe a nezakládají žádný 
příslib vlastností. Tyto hodnoty jsou uvedeny na základě zkušenosti 
Mineralka d.o.o. a jejich zákazníků. Tyto informace jsou poskytovány 
na základě našich nejlepších znalostí, ale nejsou zcela vyčerpávající. 
Nové informace jsou měněny průběžně i v souvislosti se změnou 
legislativy.  

Záruční nároky jakéhokoliv druhu proto nelze odvodit. Poradíme Vám 
při řešení vašich projektů a aplikačních úloh. Naše technické 
poradenství je používáno k vaší podpoře nepřebírá odpovědnost za 
konkrétní projekty. Odpovídáme za kvalitu našich produktů a soulad 
s našimi daty technických listů k jednotlivým typům protipožárních 
materiálů. 
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THERMAX® SL: Vzduchotechnické potrubí, samonosné 

Označení Klasifikace Tloušťka materiálu Průřez potrubí (uvnitř) Tlak 

L2060ETA EI 60 (ve-ho, o ↔ i) 1 x 35 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)  ± 500 Pa 

L2090ETA EI 90 (ve-ho, o ↔ i) S 1 x 45 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV) ± 500 Pa 

L2120ETA EI 120 (ve-ho, o ↔ i) S 1 x 55 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)  ± 500 Pa 

 (Informace ke stažení: www.thermax.cz) 

Jednovrstvé, 4-stranné vzduchotechnické potrubí 

samonosné,  

s požární odolností 30, 60, 90 nebo 120 minut. 

Další rozměry průřezů jsou možné. 

Zkoušeno dle ČSN EN 1366-1 

Plechové potrubí s dodatečným obložením deskami 

THERMAX ® SL ze 4 stran, 

pro požární odolnost 90 minut. 

Zkoušeno dle ČSN EN 1366-1 

Označení  Klasifikace Tloušťka materiálu Průřez potrubí Tlak 

L1090ETA EI 90 (ve-ho, o ↔ i) S 1 x 45 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV)  
Plechové potrubí 

± 500 Pa 

 (Informace ke stažení: www.thermax.cz) 

THERMAX® SL: Vzduchotechnické potrubí/dodatečné opláštění 

THERMAX ® Protipožární desky pro vzduchotechnická potrubí  

ETA – 11/0083 SINTEF (10/2015) 



 

 

 

 

 

 

 THERMAX® SL: Potrubí pro odvod kouře a tepla 

Označení  Klasifikace Tloušťka materiálu Průřez potrubí (uvnitř) Tlak 

L3060ETA EI 60 (ve-ho) 500 multi 1 x 35 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV) ± 500 Pa 

L3090ETA EI 90 (ve-ho) S 500 multi 1 x 45 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV) ± 500 Pa 

L3120ETA EI 120 (ve-ho) S 1500 multi 1 x 55 mm ≤ 1250 x 1000 mm (ŠxV) -1500/+500 Pa 
 

  

   

 

 THERMAX® SL: Instalační šachty 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Označení  Klasifikace Tloušťka materiálu Průřez potrubí (uvnitř) Tlak 

I1060ETA EI 60 (ve-ho) o ↔ i 1 x 35 mm 200 x 200 mm – 1250 x 1000 mm - 

I1060ETA EI 90 (ve-ho) o ↔ i 1 x 45 mm 200 x 200 mm – 1250 x 1000 mm - 

I1060ETA EI 120 (ve-ho) o ↔ i 1 x 55 mm 200 x 200 mm – 1250 x 1000 mm - 

Nehořlavá, A1 

Lehká 

Snadno manipulovatelná 

THERMAX® materiál prokázán jako materiál bez 

zdravotního rizika a ekologický  

Při zpracování nevznikají žádné detekovatelné 

mikrobiální nárůstky 

Je vhodný pro použití v systémech HVAC podle 

VDI 6022 

Zbytky desek a odpady mohou být 100% 

recyklovány 

(Informace ke stažení: www.thermax.cz) 

Jednovrstvé, 4-stranné potrubí pro odvod 

kouře a tepla samonosné,  

s požární odolností 30, 60, 90 nebo 120 minut.  

Další průřezy potrubí jsou možné. 

Zkoušeno dle ČSN EN 1366-8 

Samonosné instalační šachta, 

4-stranné provedení  

s požární odolností 30, 60, 90 nebo 120 minut.  

Pro instalační šachty, které obsahují všechny 

obvyklé instalace. 

 

Zkoušeno dle EN 1366-5 

(Informace ke stažení: www.thermax.cz) 



 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERMAX® SL 

Technická data 

THERMAX®SL  

Klasifikace reakce na oheň dle EN 13501-1 A1 

Standardní formáty (mm) nebo jiné na vyžádání 1900 x 1200, 2500 x 1200 

Objemová hmotnost (EN 12467 - 7.3.1) 520 kg/m3 (± 15%) 

Tloušťka (mm) jiné na vyžádání 35, 45, 50, 55 

Tolerance tloušťky (EN 12467 - 7.2.3.2) ± 0,5 mm 

Tolerance formátu (EN 12467 - 7.2.3.1) ± 2,0 mm 

Pevnost v ohybu (EN 12467 - 7.3.1) 1,3 N/mm2 

Pevnost v tlaku  4 N/mm2 

Odpor proti vytažení šroubu (EN 320) 200 N 

Odpor proti vytažení šroubu (axiálně) (EN 320) 200 N 

Zbytková vlhkost ze závodu (EN 322) 2 – 6 % 

 

THERMAX® Protipožární desky 

Označení materiálu 
Formát 1900 x 1200 

Označení materiálu 
Formát 2500 x 1200 Tloušťka desky Hmotnost (cca.) Desek na paletě 

217.576 217.571 35 mm 18,2 kg/m2 26 Ks 

271.303 228.333 45 mm 23,4 kg/m2 20 Ks 

271.601 270.693 50 mm 26,0 kg/m2 18 Ks 

272.346 271.433 55 mm 28,6 kg/m2 16 Ks 

 

*Tyto údaje jsou vždy stanoveny dle průměrné hodnoty produkce jako minimální. Bezpečnostní údaje a pokyny pro zpracování jsou k dispozici na vyžádání. Dodatky a změny technických 

údajů vyhrazeny. Pokud jsou nezbytné pro určité aplikace určité vlastnosti, je nejlepší se na nás obrátit. Neustále rozšiřujeme náš požárně-bezpečnostní program. Pro více informací nás 

navštivte na www.thermax.cz 

THERMAX® Požární malta M10 

Označení materiálu Balení Balení na paletě 

5002_THX 25 kg/papírovém pytli 48 pytlů/Paleta 

 

THERMAX® Krycí pásek 

Označení materiálu Rozměr Balení na paletě 

300004 1220 x 100 x 10 mm 407 Ks/Paleta 

300034 1220 x 100 x 10 mm 200 Ks/Paleta 

 

THERMAX® Protipožární lepidlo 

Označení 
materiálu 

Balení  Balení na paletě 

5003  (1 kg 

plast.kartuš) 
18 kg/ks v plastovém kbelíku   24 Plast.kbelíků/Paleta 

5046  (15 kg volně v 

kbelíku) 
1 Plastový kbelík  36 Plast.belíků/Paleta 

 



 

 

 THERMAX® 

 Protipožární systém s vynikajícími výhodami: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Technické parametry 

Čisté, rovné plochy 

Nízké tolerance tloušťky 

Přesné hrany 

Snadno obrobitelné 

konvenčními stroji a nástroji na 

dřevo 

Vysoká Životnost nástrojů 

Ekonomické aspekty 

Možno skládkovat jako 

stavební suť 

Komplexní řešení 

Flexibilita formátů 

Jednoduché zpracování a 

montáž 

Přírodní produkt – zcela 

nezávadný pro vás a naše 

životní prostředí 

Odpad lze recyklovat 

Servis 

Rychlá dodací lhůta 

Vzorky na vyžádání 

Individuální poradenství pro vaše 

projekty  

Pomoc při zpracování technického 

řešení 

 

Potřebujete více informací? 

Na našich webových stránkách www.thermax.cz  

naleznete detailní konstrukce, další technické 

listy a vše o příslušenství. Máte-li další dotazy, 

týkající se našich produktů, prosím, kontaktujte 

nás - jsme tady na pro vás pro vaši pomoc. 

+420 602 395 535 (CZ) 

+49 201 8799130 (D) 

nebo 

http://www.thermax.cz/


 

 

 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


