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ТОВ «КОВЛАР ГРУП» – нова українська компанія
з виробництва та застосування
КІРОВОГРАД
ЧЕРНІВЦІ
засобів пасивного вогнезахисту.
ЗАПОРІЖЖЯ

Діяльність компанії здійснюється за двома
основними напрямками:
МИКОЛАЇВ
• випуск і реалізація засобів пасивного вогнезахисту торгової марки «Ammokote»;
ОДЕСА
• консалтинг і організація процесу вогнезахисту
будівельних конструкцій,
ХЕРСОН
будівель та споруд.
Інженерно-консультаційний центр компанії проводить повний цикл робіт,
СІМФЕРОПОЛЬ
пов’язаних з процесом вогнезахисту, - від консалтингового
забезпечення та
проектування до застосування засобів вогнезахисту для різних будівельних
конструкцій. Фахівці компанії здійснюють аудит та контроль якості
вогнезахисної обробки на об’єктах.
Науково-виробнича лабораторія компанії розробляє та впроваджує у власне
виробництво інноваційні засоби пасивного вогнезахисту.
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ДОНЕЦЬК

«Клас вогнестійкості інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та
шинопровідних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через
огороджувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через
протипожежні перешкоди має бути не меншим ніж нормований клас
вогнестійкості цієї огороджувальної конструкції або протипожежної
перешкоди за ознакою ЕІ, крім випадків, обумовлених в НД.»
п.6.20 ДБН В.1.1-7:2016
«Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»

• ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ
«AMMOKOTE SCS-В»
(прохід шинопроводів та повітроводів)
• ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ
«AMMOKOTE SCS-К»
(кабельна проходка)
• МУФТА ВОГНЕЗАХИСНА «AMMOKOTE FC-180»
(проходки полімерних труб)
• ПЛИТА ВОГНЕЗАХИСНА «AMMOKOTE SW»
• ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE MF-180»
• ТЕРМОРОЗШИРЮВАЛЬНА ВОГНЕЗАХИСНА СТРІЧКА
«AMMOKOTE FS»
• ТЕРМОСТІЙКИЙ КЛЕЙ «AMMOKOTE КС»
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ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДУ ШИНОПРОВОДУ
ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ
«AMMOKOTE SCS-В»

• Монтується безпосередньо на будівельних об’єктах в місцях проходу
шинопроводів крізь огороджувальні конструкції.
• При використанні проходки на об’єктах і спорудах з особливими умовами
експлуатації, а також на об’єктах АЕС, передбачено застосування захисних
лакофарбових покриттів.
• Товщина проходки (протипожежної перешкоди, в яку вона монтується) для
забезпечення класу вогнестійкості EI 60 повинна бути не менше 200 мм, а для
забезпечення класу вогнестійкості EI 120 – не менше 300 мм.

Поставка елементів збірної системи конструктивного вогнезахисту
«AMMOKOTE SCS-В» здійснюєтся у комплекті:
Плита вогнезахисна «Ammokote SW»
Засіб вогнезахисний «Ammokote MF-180»
Клей термостійкий «Ammokote КС»
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«У місцях … систем шинопроводів крізь стіни, перегородки, міжповерхові перекриття
необхідно забезпечити можливість заміни проводки. Порожнини в місцях проходу, а
також між … трубопроводом або коробом слід ущільнювати негорючими
вогнезахисними матеріалами (або засобами, що легко виймаються), які
забезпечують необхідну межу вогнестійкості елементів будівельної конструкції.»
п.4.50 ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання
об’єктів цивільного призначення»

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПРОХОДУ ШИНОПРОВОДУ EI 120
ПЕРЕВАГИ
• економічне рішення для проходок будь-яких розмірів та конфігурацій
• швидкий та зручний монтаж-демонтаж
• високі вогнезахисні властивості
• підвищена стійкість до вібрацій

ОСОБЛИВОСТІ
Дозволяється не знижувати номінальні струмові навантаження шинопроводів в
процесі їх експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
• передпроектні рішення з заповнення місць проходу шинопроводів
та розрахунок їх вартості
• консалтинговий супровід з метою мінімізації витрат
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РІШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДУ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ
МУФТА ВОГНЕЗАХИСНА «AMMOKOTE FC-180»

• Муфта встановлюється на вертикальні і горизонтальні труби для забезпечення
нормованого класу вогнестійкості огороджувальних конструкцій, а також
для запобігання поширенню вогню та диму крізь місця проходу
трубних комунікацій.

Муфта виробляється
4-х типорозмірів
• для труб зовнішнім діаметром від 20 до 25 мм – «Ammokote FC-180/25»
• для труб зовнішнім діаметром від 26 до 50 мм – «Ammokote FC-180/50»
• для труб зовнішнім діаметром від 51 до 75 мм – «Ammokote FC-180/75»
• для труб зовнішнім діаметром від 76 до 110 мм – «Ammokote FC-180/110»
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«При проходженні труб з полімерних матеріалів крізь стіни та міжповерхові
перекриття мають бути застосовані гільзи прохідні
вогнезахисні згідно з ДБН В.1.1-7.»
п.9.1, та п.10.8 ДБН В.2.5-64:2012
«Внутрішній водопровід та каналізація»
«При перетинанні трубопроводами з полімерних матеріалів протипожежних
перешкод (стін, перегородок, перекриттів) межа вогнестійкості труби
у прохідному комплекті повинна відповідати вимогам 4.18 ДБН В.1.1-7-2002.»
п.5.2.10 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж
водопостачання та каналізації з пластикових труб

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПРОХОДУ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ EI 180
• з поліпропілену, полівінілхлориду та поліетилену
• з зовнішніми діаметрами від 20 мм до 110 мм

СХЕМИ КРІПЛЕННЯ МУФТ

а) цегляна стіна

б) бетонна стіна

ОСОБЛИВОСТІ

в) бетонна стіна з
цементною вкладкою

г) гіпсокартонна
перегородка
з утеплювачем

д) бетонне перекриття
або покриття

е) бетонне перекриття
з цементною вкладкою у
заглибленному виконанні

Дозволяється використання муфт з умовним позначенням «Ammokote FC-180/50»
для ущільнення проходу труб з зовнішнім діаметром до 50 мм та муфт
з умовним позначенням «Ammokote FC-180/110» для труб з зовнішнім
діаметром від 51 до 110 мм.
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ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ КАБЕЛЬНОЇ ПРОХОДКИ
ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ
«AMMOKOTE SCS-К»

• Монтується безпосередньо на будівельних об’єктах в місцях проходу кабелів
крізь огороджувальні конструкції.
• При використанні проходки на об’єктах і спорудах з особливими умовами
експлуатації, а також на об’єктах АЕС, передбачено застосування захисних
лакофарбових покриттів.
• Товщина проходки (протипожежної перешкоди, в яку вона монтується) для
забезпечення класу вогнестійкості EI 60 повинна бути не менше 150 мм, а для
забезпечення класу вогнестійкості EI 180 – не менше 300 мм.

Поставка елементів збірної системи конструктивного вогнезахисту
«AMMOKOTE SCS-В» здійснюєтся у комплекті:
Плита вогнезахисна «Ammokote SW»
Засіб вогнезахисний «Ammokote MF-180»
Клей термостійкий «Ammokote КС»
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«У місцях проходу кабелів і проводів ….крізь стіни, перегородки, міжповерхові
перекриття необхідно забезпечити можливість заміни проводки. Для цього … повинні
передбачатись отвори. Порожнини в місцях проходу, а також між кабелями,
проводами … слід ущільнювати негорючими вогнезахисними матеріалами …
які забезпечують необхідну межу вогнестійкості елементів будівельної конструкції.»
п.4.50 ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання
об’єктів цивільного призначення»

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОХОДКИ EI 180
ПЕРЕВАГИ
• економічне рішення для проходок будь-яких розмірів та конфігурацій отворів
• висока межа вогнестійкості
• швидкий та зручний монтаж-демонтаж на прокладені кабельні лінії

ОСОБЛИВОСТІ
Дозволяється не знижувати номінальні струмові навантаження кабелів в
процесі їх експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
• передпроектні рішення з вогнезахисту кабельних проходок та розрахунок
їх вартості
• консалтинговий супровід з метою мінімізації витрат
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РІШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДУ ПОВІТРОВОДІВ
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО ВОГНЕЗАХИСТУ «AMMOKOTE SCS-В»

«Місця проходу транзитних повітроводів через стіни, перегородки та перекриття будинків
(у тому числі в кожухах та шахтах) слід ущільнювати негорючими матеріалами, забезпечуючи
нормований клас вогнестійкості огороджувальної конструкції, яку перетинає повітровід.»
п. 7.11.19 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»

• Для забезпечення вогнестійкості проходу повітроводу крізь протипожежні
перешкоди застосовується сертифікована збірна система конструктивного
вогнезахисту «Ammokote SCS-В».
• Товщина проходки (протипожежної перешкоди, в яку вона монтується) для
забезпечення класу вогнестійкості проходу повітроводу EI 60 повинна бути не
менше 200 мм, а для забезпечення класу вогнестійкості EI 120 – не менше 300 мм.

ПЕРЕВАГИ
• економічне рішення для проходів різних розмірів та конфігурацій
• тепло- та звукоізоляція систем вентиляції та димовидалення
• ремонтоздатність протягом експлуатації
• довговічність
Поставка елементів збірної системи конструктивного вогнезахисту
«AMMOKOTE SCS-В» здійснюєтся у комплекті:
Плита вогнезахисна «Ammokote SW»
Засіб вогнезахисний «Ammokote MF-180»
Клей термостійкий «Ammokote КС»
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ТЕРМОРОЗШИРЮВАЛЬНА ВОГНЕЗАХИСНА СТРІЧКА
«AMMOKOTE FS»
Застосовується для ущільнення
зазорів і підвищення
вогнестійкості
• протипожежних дверей, воріт, вікон
• вогнезатримуючих клапанів,
клапанів димовидалення, фланцевих
з’єднань повітропроводів
• виробів протипожежного
призначення
• вогнестійких сейфів і т. п.
«У притулі по периметру дверної коробки повинно бути
приклеєне терморозширювальне ущільнення.»
п. 5.2.14 ДСТУ Б В.2.6-77:2009 «Конструкції будинків і споруд
Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови»

• Стрічка «Ammokote FS» виготовлена з полімерного матеріалу, який містить
у своєму складі терморозширювальний графіт. Принцип ущільнюючої та
вогнезахисної дії стрічки заснований на тому, що під дією високих температур
наповнювач стрічки розширюється і заповнює зазори та перешкоджає
проникненню полум’я, диму і гарячих газів.
• Кріплення стрічки здійснюється за допомогою власного самоклеючого шару.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показник
Колір
Густина
Довжина
Ширина
Товщина
Коефіцієнт лінійного розширення, не менше

Значення
чорний
1,0 – 1,1 г/см3
до 30 м
до 50 мм
до 5 мм
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ПЕРЕВАГИ
• стійкість до дії навколишнього середовища
• висока стійкість до стирання
• довговічність
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ТЕРМОСТІЙКИЙ КЛЕЙ «AMMOKOTE KC»
Застосовується:

• для герметизації швів і склеювання
вогнезахисних плит при
облицюванні, а також у складі інших
протипожежних конструкцій:
- протипожежних дверей і воріт,
- вогнестійких повітроводів та
кабельних проходок,
- шахт димовидалення,
- гнучких вогнезахисних облицювань
і матеріалів,
- виробів протипожежного
призначення та ін.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показник
Колір
Упаковка
Густина
Схоплювання, не більше
Затвердіння, не менше
Повне затвердіння, не менше
Термін зберігання

Значення
світло-коричневий
7 кг
1,6 – 1,7 г/см3
2 год
10 год
не менее 5 діб
6 міс

• Термостійкий негорючий клей на основі мінеральних в’яжучих і наповнювачів
для використання в вогнезахисних конструкціях та виробах на об’єктах
з високим рівнем пожежної небезпеки, а також в умовах високого
температурного навантаження (до 1400°С). Рекомендується застосовувати
при встановленні котлів, печей, камінів, закладанні тріщин на димоходах, а
також для укладання паркету, дерев’яних настилів, облицювальної плитки.

ПЕРЕВАГИ
• не допускається додавання в клей води
• наносити шпателем з товщиною шару не менше 1 мм
• час витримки клею на поверхнях, що склеюються, не повинен перевищувати
5 хв для запобігання утворенню кірки на поверхні клейового шару
• операції з нанесення ЛФМ на поверхню клею «Ammokote КС» здійснювати
після його висихання - не менше ніж 24 години
12

ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE MF-180»
Застосовується:

• для закладення місць проходу
крізь протипожежні перешкоди
та огороджувальні конструкції, а
також для вогнезахисної обробки
кабелів та шинопроводів у складі
систем конструктивного вогнезахисту
«Ammokote SCS-В» та
«Ammokote SCS-К»
• для герметизації швів примикання
в стінах, перекриттях і підлогах та
протипожежних елементах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показник

Значення

Зовнішній вигляд

Однорідна густа маса без грудочок, згустків і
сторонніх включень

Масова частка нелетких речовин,
% мас., не менше
Час висихання засобу до ступеня 3,
год., не більше
Термін зберігання

60
3
6 міс

• Вогнезахисна мастика інтумесцентного типу, яка під впливом високих
температур спучується і перешкоджає поширенню диму та вогню крізь
огороджувальні конструкції та протипожежні перешкоди з нормованим
класом вогнестійкості.

ПЕРЕВАГИ
• висока адгезія до металу, дерева, бетону, цегли, пластику та мінераловатних
поверхонь
• відсутність галогенів, розчинників, азбесту та інших токсичних речовин
• висока еластичність та стійкість до вигину
• низька ціна у зрівнянні з імпортними аналогам
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ПЛИТА ВОГНЕЗАХИСНА «AMMOKOTE SW»

Застосовується для закладення
отворів протипожежних перешкод
та огороджувальних конструкцій
в місцях проходу кабелів,
шинопроводів та повітроводів у
складі систем конструктивного
вогнезахисту
• «Ammokote SCS-В»
• «Ammokote SCS-К»

• «Ammokote SW» - жорстка мінераловатна плита, виготовлена з базальтової
вати з нанесеним з одного боку вогнезахисним покриттям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показник
Зовнішній вигляд
Густина, кг/м3
Лінійні розміри, мм
довжина
ширина
товщина

Значення
Однорідна, суцільна з рівними гранями,
без відшарувань та здуття
90 ÷ 180
до 1500
до 1000
до 100

ПЕРЕВАГИ
• ефективна тепло- та звукоізоляція
• відмінні механічні властивості
• хімічна стійкість до дії масел, розчинників, кислот, лугів
• біостійкість
• висока температура застосування
• довговічність
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ВОГНЕЗАХИСНІ МАТЕРІАЛИ «AMMOKOTE»
ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ І БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Аmmokote GP-240
Вогнезахисний теплоізоляційний спрей на повітряному в’яжучому з
підвищеною адгезією до металевих поверхонь.
Призначення: підвищення межі вогнестійкості несучих сталевих конструкцій і
збірних залізобетонних виробів до 240 хв.
Аmmokote MS-90
Тонкошарова вогнезахисна фарба інтумесцентного типу на органічному
розчиннику, що містить високоефективні наноструктурні антипірени.
Призначення: підвищення межі вогнестійкості сталевих конструкцій до 90 хв.
Аmmokote FB-300
Легка вогнезахисна теплоізоляційна плита з високими декоративними і
експлуатаційними властивостями.
Призначення: підвищення межі вогнестійкості несучих сталевих та
залізобетонних конструкцій до 210 хв., кабельних проходок, ліфтових шахт,
виготовлення самонесучих вогнестійких повітроводів і перегородок, а також у
складі протипожежних вентиляційних клапанів.

ВОГНЕЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ
Аmmokote WS
Декоративна вогнебіозахисна фарба для дерев’яних, деревно-стружкових і
фанерних поверхонь на органічному розчиннику з підвищеною стійкістю
до дії вологи.
Призначення: забезпечення I групи вогнезахисної ефективності деревини та
виробів з неї, а також для переводу деревини в групу горючості будівельних
матеріалів Г1 і групу займистості В1.

ВОГНЕЗАХИСТ ПОВІТРОПРОВОДІВ
Ammokote DS-180
Легка суха суміш, що складається з гідравлічних в’яжучих, легких інертних
наповнювачів та армуючих добавок.
Призначення: підвищення класу вогнестійкості сталевих повітропроводів в
системах вентиляції та димовидалення до EI 180.
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