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Директору ТОВ “Ковлар Груп” 
Калафату К.В.

вул. Старокиївська, 10, Г, 
м. Київ, 04116

Про відповідність протипожежного 
виробу та технічної документації 
чинному законодавству

Шановний Костянтине Валерійовичу!

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту розглянув 
Ваш лист щодо відповідності чинному законодавству протипожежного виробу -  
муфта вогнезахисна «Ammokote FC-180» (за ТУ У 20.3-39875591-001:2015 зі 
Змінами № 1, № 2) та повідомляє.

Відповідно до вимог національної нормативної бази у сфері пожежної 
безпеки клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку крізь 
огороджувальні конструкції з нормованим класом вогнестійкості, має бути не 
меншим ніж нормований клас вогнестійкості цих огороджувальних конструкцій. 
Для ущільнення проходок систем водопровідних та каналізаційних труб з 
полімерних матеріалів мають застосовуватись гільзи (муфти, манжети тощо) 
вогнезахисні, які обмежують поширення пожежі між приміщеннями у будинках.

За результатами розгляду наданих Вами документів (регламент робіт з 
вогнезахисту, сертифікат відповідності, протокол сертифікаційних випробувань) 
а також зразка самої муфти, встановлено, що вогнезахисна муфта «Ammokote 
FC-180» забезпечує герметизацію проходу систем водопровідних та 
каналізаційних труб з полімерних матеріалів крізь огороджувальні конструкції у 
випадку пожежі.

Регламент робіт з вогнезахисту «Муфта вогнезахисна «Ammokote FC-180» 
викладено з урахуванням вимог до правильного та належного застосування.

Сертифікаційні випробування муфт вогнезахисних для полімерних труб 
проведені згідно ДСТУ Б В 1.1-8:2003 у акредитованому ВЦ ТОВ «Тест» 
(атестат акредитації №2Н365). Результати випробувань викладені у протоколі 
№ 13/СПР-17 від 26.09.2017 та сертифікаті відповідності № UA1.166.0015985-17 
від 05.10.2017, які відповідають чинному законодавству.
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Враховуючи вищезазначене, муфти вогнезахисні «Ammokote FC-180» 
виробництва ТОВ «Ковлар Груп» (м. Київ) за ТУ У 20.3-39875591-001:2015 зі 
Змінами №1, №2 можуть застосовуватися для облаштування проходок систем 
внутрішньої каналізації, водопостачання та ливнестоків з поліетилену, 
полівінілхлориду та поліпропілену зі зовнішніми діаметрами від 20 до 110 мм, 
крізь огороджувальні конструкції класу вогнестійкості не вище ЕІ 180 на 
об'єктах різного функціонального призначення, згідно вимог діючих будівельних 
норм: п.6.20 ДБН В.1.1-7:2016, п.9.1, п.10.8 ДБН В.2.5-64:2012 та п.5.2.10 
ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009.

З повагою 
Перший заступник

Скоробагатько
254- 58-36


