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Protipožární obklad Promat® pro tunelové 
konstrukce a instalace 806-

Technické údaje

1  obklad PROMATECT®

2  prvek pro výplň spár PROMASEAL®-PL
3  PROMASEAL®-S požární silikon
4  spárový pás např. z PVC
5  kabelový kanál PROMATECT® pro zachování funkce
6  elektrické kabely
7  profil z ocelového plechu pro upevnění

Úřední doklad: znalecké posudky a zkušební atesty mj. z Německa, Belgie, Nizozemí 
a USA

Důležité pokyny
Kromě obkladu stěn a stropu je v tunelových konstrukcích třeba 
chránit před účinky požáru elektrické kabely, elektrické vedení, úni-
kové cesty, vzduchotechnické kanály, spárovací pásy v dilatačních 
sparách atd. Z mnoha konstrukcí zde jsou jako příklad vyobrazeny: 
obklad PROMATECT®, kabelové kanály PROMATECT® a spárovací 
pásy v dilatačních sparách. Naše technické oddělení vypracovává na 
základě úředních atestů řešení pro konkrétní objekty.

Detail A
Při namáhání požárem dochází u betonových stavebních dílců 
k odprýskávání. To může vést ke snížení tloušťky betonového pláště 
příp. k úplnému obnažení armovací oceli a tím k předčasnému 
selhání únosnosti. Na ochranu betonových konstrukcí se používají 
konstrukční desky pro obklad tunelů PROMATECT®. Při odpovídající 
tloušťce deskového obložení lze dosáhnout doby požární odolnosti 
až 240 minut. Desky lze připevnit k betonu pomocí nosné konstrukce 
(např. C-profily) nebo přímo ocelovými hmoždinkami. V závislosti na 
zatížení se desky opatřují odpovídající povrchovou úpravou.

Detail B
Pro zhotovování vodotěsných dilatačních spár se používají elastické 
spárové pásy (4). Nebezpečí zde spočívá v tom, že již při relativně 
malém požáru, při kterém nenastane poškození betonových staveb-
ních dílců, dochází k poškození nebo destrukci těchto pásů. To zna-
mená, že přestává být zajištěna těsnost spár.
Na ochranu spárových pásů se používá prvek pro výplň spár PROMA-
SEAL®-PL (2). Detaily viz katalogový list 482.20 (na vyžádání).

Detail C
Důležité technické instalace a zařízení musejí zachovávat svoji funkci 
právě v případě požáru. Kabelové kanály PROMATECT® pro zacho-
vání funkce chrání kabely a elektrická vedení.

Více v katalogu Promat® – Požární bezpečnost tunelů T1.

Detail A – obklad stěn a stropu, mezistrop pro vedení vzduchu,  
kabelový kanál

Detail C – kabelový kanál pro zachování funkce

Požární ochrana v tunelových konstrukcích 
a podzemních dopravních zařízeních

V silničních tunelech může např. při požáru cisternového vozidla 
v důsledku dopravní nehody nastat extrémně vysoké tepelné namá-
hání konstrukce, které může mít za následek značné škody ve formě 
odprýskání povrchových vrstev nebo dokonce selhání výztuže žele-
zobetonu. Pro úřední požární zkoušky pro silniční tunely byly proto 
vyvinuty vlastní křivky závislosti teploty na čase:

• Tunelová křivka RABT/ZTV dosahuje již po 5 minutách 1200 K (viz 
diagram „modely průběhu požáru“). Tunelová křivka RABT/ZTV se 
používá v Německu.

• Nizozemská tunelová křivka Rijkswaterstaat dosahuje nejvyšší ma-
ximální hodnoty (1350 K) ze všech křivek závislosti teploty na čase.

Konstrukční desky pro obklad tunelů PROMATECT® se při četných 
požárních zkouškách osvědčily i při těchto vysokých tepelných zatí-
ženích. Dalšími výhodami jsou vysoká mechanická stabilita, odolnost 
(necitlivost) vůči vlhkosti a rozmanité možnosti povrchových úprav 
odolných proti výfukovým plynům a vhodných pro strojní čištění.

Pro použití konstrukcí Promat® v tunelech existuje mnoho zkušebních 
protokolů dle různých norem a teplotních křivek.

Detail B – dilatační spára
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