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Czarna taśma ISOVER Protect 
System U Protect oferuje ognioodporne, łatwe w montażu, lekkie i wydajne 
rozwiązania izolacji termicznej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych                                 
i oddymiających. 

Taśma ISOVER Protect jest częścią systemu ISOVER U Protect.  

Taśmę należy stosować na wszystkich łączeniach płyt i mat ULTIMATE U PROTECT (z wyjątkiem połączeń przy przejściach 
przez ścianę). 

W celu uzyskania dla izolowanych kanałów odporności ogniowej do EI120 należy przestrzegać wytycznych montażowych 
oraz stosować wszystkie akcesoria systemu ISOVER U Protect. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Czarna taśma ISOVER Protect 

Wymiary 100m x 90mm 

Ilość /opak. 12 szt. 

Charakterystyka Symbol Jednostka Wartości Norma 

Klasa reakcji na ogień – – Produkt niepalny – Euroklasa A1 (jako część system ISOVER U Protect) EN 13501-1 

Wytrzymałość na 
rozciąganie – [N/cm] 13 EN 14410 

Właściwości chemiczne – – 
Nie zawiera rozpuszczalników, PVC, izocyjanianów i metali ciężkich; 

wodoodporny – 

Przyczepność do stali – [N/cm] 10 EN 1939 

Materiał – – 
Czarna  taśma aluminiowa ze specjalnym klejem nieorganicznym  zapewniająca  

doskonałą przyczepność do klejonej powierzchni – 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego 

Sd [m] 1500 EN 12086 

Temperatura pracy – [°C] - 40 do + 130 – 

Temperatura montażu – [°C] + 5 do + 30  

Zastosowanie – – 

Taśma ISOVER Protect jest częścią systemu ISOVER U Protect oferującego 
ognioodporność do EI120 kanałów wentylacyjnych oraz oddymiających. 
Taśmę należy stosować na wszystkich łączeniach płyt i mat ULTIMATE U 

PROTECT (z wyjątkiem połączeń przy przejściach przez ścianę). 

ETA 18/0691 

EN 1366-1 
EN 1366-8 

 

Efektywna ochrona ogniowa 
System ISOVER U Protect spełnia najwyższe standardy 
ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązanie to stanowi 
pasywne zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej 
zapewniając ognioodporność izolowanych kanałów    
do 2 godzin zgodnie z normą EN 1366. 
 

Szybki i bezpieczny montaż 
Dzięki niskiej wadze całego systemu ISOVER U Protect 
oraz łatwości obróbki i montażu system może być w 
krótkim czasie zainstalowany nawet przez jedną osobę. 
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