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ТОВ «КОВЛАР ГРУП» - українська компанія з виробництва засобів пасивного 
вогнезахисту. 

МИ ПРОПОНУЄМО:

•
 
засоби пасивного вогнезахисту торгової марки «Ammokote» 
для сталевих, бетонних, дерев'яних будівельних конструкцій, 
повітроводів та систем димовидалення, проходок інженерних комунікацій;
консалтинг з питань вогнезахисту; 
вогнезахист будівельних конструкцій, будівель і споруд.

•
•
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«Ступінь вогнестійкості будинку встановлюють від його призначення, категорії 
за вибухопожежною та пожежною небезпекою, умовної висоти (поверховості), 

площі поверху в межах протипожежного відсіку. 
В залежності від ступеня вогнестійкості будинку визначають класи вогнестійкості 

будівельних конструкцій і групи поширення вогню по цих конструкціях …» 

 

п.5.3. ДБН В.1.1-7:2016

•

•

•

•

•

•

ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ  КОНСТРУКЦІЙ

АMMOKOTE GP-240

АMMOKOTE MS-90

ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ  ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

АMMOKOTE FB-300

ВОГНЕЗАХИСТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

АMMOKOTE GP-240

ВОГНЕЗАХИСТ ПОВІТРОВОДІВ

AMMOKOTE DS-180 

ВОГНЕЗАХИСТ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

АMMOKOTE WS
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ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE GP-240»

ҐРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА «AMMOKOTE QUARTZ»

 

Суха теплоізоляційна суміш, що містить легкі
інертні наповнювачі, волокна, та цільові домішки.
Характеризується підвищеною адгезією до
металевих фарбованих та нефарбованих поверхонь.
Забезпечує межу вогнестійкості
cталевих конструкцій до 240 хвилин.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показник Значення

 

 

 

Міцність зчеплення з металевою основою,
МПа, не менше

Міцність покриття на вигин, МПа, не менше
Міцність покриття на стиск, МПа, не менше

Густина покриття, кг/м3, не більше
Термін придатності розчину, хв, не менше

0,1

0,5
1,0
550
60

«AMMOKOTE GP-240» рекомендується для вогнезахисту об'єктів масового 
скупчення людей (торгово-розважальних центрів, стадіонів, виставкових споруд), 
стратегічних підприємств (складів боєприпасів, АЄС, підприємств нафтової галузі), 
технологічно складних, висотних та унікальних будівельних об'єктів.

Полімерна водно-дисперсійна адгезійна ґрунтовка 
з підвищеною стійкістю до дії лугів, яка 
застосовується у складі систем вогнезахисту для 
підвищення адгезії вогнезахисних штукатурних 
сумішей до:
- металевих конструкцій 
- залізобетонних конструкцій
- повітроводів

Зовнішній вигляд покриття Суцільне без тріщин і відшарувань, 
колір і відтінок не нормуються



КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДО R240
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СИСТЕМА ВОГНЕЗАХИСТУ «AMMOKOTE GP-240»

1 Сталева конструкція
2 Антикорозійна грунтовка 
3 Адгезійна грунтовка «AMMOKOTE QUARTZ»  
4 Покриття «AMMOKOTE GP-240» 
5 Захисний шар для підвищення 
вологостійкості та стійкості до дії агресивних 
середовищ (за необхідністю) 

ПЕРЕВАГИ:
• мінімальне навантаження на конструкцію
• висока продуктивність праці при нанесенні
• вібраційна стійкість та тріщиностійкість
• підвищена адгезія до сталевих поверхонь
• короткий термін висихання та набору основних характеристик міцності
• відсутність димоутворення та токсичних продуктів горіння в умовах пожежі

ОСОБЛИВОСТІ:
• рекомендується для застосування на об'єктах з прискореними термінами 
здачі в експлуатацію
• вартість вогнезахисту на 30-40 % дешевше аналогічних матеріалів 

1

2
3

4

5
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ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE MS-90»

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«AMMOKOTE MS-90» - тонкошарове вогнезахисне покриття з поліпшеними 
експлуатаційними та екологічними властивостями, завдяки застосуванню у складі 
нанокомпозитів та наносполук.
Умови експлуатації: в закритих приміщеннях при температурах 
від -20 °С до +60 °С і вологості повітря не вище 75%.

Інтумесцентне (що спучується) покриття, яке 
складається зі співполімеру, антипіренової 
системи, наносполук,  наповнювачів та реологічних 
домішок в органічному  розчиннику.
Забезпечує межу вогнестійкості сталевих 
конструкцій до 90 хвилин.

Показник Значення

 

 

Зовнішній вигляд

Зовнішній вигляд покриття

Вміст нелетких речовин, не менше, %

Густина покриття, не менше, кг/м3

Адгезія покриття, бал, не більше

Час висихання покриття до ступеня 3, 

не більше, ч

Витрата вогнезахисного засобу для отримання 

покриття товщиною 1 мм, кг/м2, не менше

Однорідна густа маса без грудок, згустків і 

сторонніх включень

Суцільне без тріщин і відшарувань, білого 

кольору, відтінок не нормується

65

1300 ± 50

1

2

1,76



КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДО R90
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СИСТЕМА ВОГНЕЗАХИСТУ «AMMOKOTE MS-90»

 

ПЕРЕВАГИ:
• висока міцність на вигин та еластичність
• мінімальне навантаження на конструкцію
• висока адгезія до сталевих поверхонь
• високий бар'єрний ефект покриття
• підвищена стійкість до дії вологи, вимивання, вивітрювання
• пролонгований термін експлуатації

ОСОБЛИВОСТІ:
• в умовах пожежі відрізняється зниженим димоутворенням
• вартість вогнезахисту у середньому на 30 % дешевше імпортних аналогів

1

2
3

4

1. Сталева конструкція
2. Антикорозійна грунтовка 
3. Покриття «AMMOKOTE MS-90»
4. Захисний шар для підвищення 
     вологостійкості та стійкості до дії 
     агресивних середовищ (за необхідністю) 
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ВОГНЕЗАХИСТ СТАЛЕВИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ВОГНЕЗАХИСНА ПЛИТА «AMMOKOTE FB-300»

 

Плита «AMMOKOTE FB-300» рекомендується для підвищення межі вогнестійкості 
несучих сталевих та залізобетонних конструкцій, кабельних проходок, ліфтових 
шахт, виготовлення протипожежних дверей та інших виробів, самонесучих 
вогнестійких повітроводів та перегородок, а також у складі протипожежних 
вентиляційних клапанів.
Умови експлуатації: в закритих приміщеннях при температурах 
від -20 °С до +60 °С і вологості повітря не вище 90%.

Силікатний конструкційний негорючий матеріал
на основі легких інертних наповнювачів, в'яжучих
речовин та цільових домішок.
Характеризується підвищенною міцністю
на стиск та вигин.
Забезпечує межу вогнестійкості сталевих та 
залізобетонних конструкцій до 210 хвилин.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показник Значення

 

 

Зовнішній вигляд плити

Густина плити, кг/м3

Міцність на вигин, МПа, не менше

Міцність на стиск, МПа, не менше

Сорбційна вологість гідрофобізованої плити 

при 100% вологості повітря, 20 °С, %, не більше

Товщина плити, мм

Однорідна, суцільна з рівними гранями, без 

тріщин та здуттів 

500 - 1000

2,4

4,3

2,2

20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0
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СИСТЕМА ВОГНЕЗАХИСТУ «AMMOKOTE FB-300»

1. Сталева конструкція
2. Плита «AMMOKOTE FB-300» 
3. Термостійкий клей «AMMOKOTE КС»
4. Кріплення - металеві скоби або саморізи

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДО R210
ПЕРЕВАГИ:

• бездоганний зовнішній вигляд, що не вимагає додаткового декорування
• довговічність та ремонтопридатність
• мінімальне навантаження на несучі конструкції
• багатофункціональне застосування
• швидкий монтаж без використання підконструкцій
• відсутність димоутворення та токсичних продуктів горіння в умовах пожежі

ОСОБЛИВОСТІ:
• рекомендується для застосування на об'єктах з «сухими» технологіями будівництва
• вартість вогнезахисту на 50 % дешевше імпортованих аналогів

1

2

3

4
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ВОГНЕЗАХИСТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ
ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE GP-240»

 

Суха теплоізоляційна суміш, що містить легкі інертні
наповнювачі, волокна та цільові домішки.
Характеризується високим ступенем зчеплення
з бетонними субстратами.
Забезпечує межу вогнестійкості
залізобетонних виробів і конструкцій
до 150 хвилин.

«AMMOKOTE GP-240» рекомендується для вогнезахисту висотних будівель, 
підземних автостоянок, паркінгів, гаражів тощо. Гіпсова штукатурка в житлових 
приміщеннях на відміну від цементної оптимізує мікроклімат, бо не 
перешкоджає природному повітрообміну, а також сприяє збереженню тепла.
Умови експлуатації: в закритих приміщеннях при температурах 
від -20 °С до +60 °С і вологості повітря не вище 75%.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Показник Значення

 

 

Зовнішній вигляд покриття

Міцність покриття на стиск, МПа, не менше

Міцність покриття на вигин, МПа, не менше

Густина покриття, кг/м3, не більше

Термін придатності розчину, хв, не менше

Витрата вогнезахисного засобу для отримання 

покриття товщиною 1 мм, кг/м2, не менше

Суцільне без тріщин і відшарувань, колір і 

відтінок не нормуються

1,0

0,5

550

60

0,41
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СИСТЕМА ВОГНЕЗАХИСТУ «AMMOKOTE GP-240»

1. Залізобетоний виріб або конструкція
2. Адгезійна грунтовка «AMMOKOTE QUARTZ» 
3. Покриття «AMMOKOTE GP-240» 
4. Захисний (декоративний) шар 
для підвищення вологостійкості 
та стійкості до дії агресивних середовищ 
(за необхідністю) 

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ДО REI150
ПЕРЕВАГИ:

• висока продуктивність та технологічність при нанесенні
• відсутність усадки
• високий ступінь адгезії до бетонних субстратів
• відмінна шумо- і теплоізоляція
• короткий термін висихання і набору основних характеристик міцності
• відсутність димоутворення і токсичних продуктів горіння в умовах пожежі

ОСОБЛИВОСТІ:
• при нанесенні немає необхідності використовувати армуючу сітку 
• вартість матеріалу на 60-70 % дешевше цементних вогнезахисних сумішей

1

2

4
3



ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

12

ВОГНЕЗАХИСТ ПОВІТРОВОДІВ
ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE DS-180»

«AMMOKOTE DS-180» рекомендується для вогнезахисту повітроводів у будівлях, 
де існують особливі вимоги до екологічної безпеки - торгово-розважальних та 
виставкових центрів, стадіонів, концертних залів та ін. місць масового скупчення 
людей.
Умови експлуатації: в закритих приміщеннях при температурах 
від -15 °С до +50 °С і вологості повітря не вище 80%.

Суха теплоізоляційна суміш, що містить легкі
інертні наповнювачі, систему армуючих волокон
та цільові домішки.
Характеризується підвищеною адгезією
до оцинкованих поверхонь та поверхонь
з «чорного» металу.
Забезпечує межу вогнестійкості сталевих
повітропроводів до 180 хвилин.

Показник Значення

 

 

Зовнішній вигляд покриття

Міцність покриття на стиск, МПа, не менше

Густина покриття, кг/м3, не більше

Термін придатності розчину, хв, не менше

Витрата вогнезахисного засобу для отримання 

покриття товщиною 1 мм, кг/м2, не менше

Суцільне без тріщин і відшарувань, сірого 

кольору, відтінок не нормується 

1,5

500

60

0,42
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СИСТЕМА ВОГНЕЗАХИСТУ «AMMOKOTE DS-180»

 

1. Повітровід
2. Адгезійна ґрунтовка  «AMMOKOTE QUARTZ»
3. Покриття «AMMOKOTE DS-180» 

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПОВІТРОВОДІВ ДО EI180

ПЕРЕВАГИ:
• швидке нанесення без використання кріплень да додаткових матеріалів
• високі характеристики міцності і деформації
• мінімальне навантаження на повітровід
• відсутність димоутворення та токсичних продуктів горіння в умовах пожежі
• збереження фізико-механічних і вогнезахисних властивостей після 
короткочасної дії вогню

ОСОБЛИВОСТІ:
• відсутність утворення конденсату як на внутрішній, так і на зовнішній 
поверхнях повітроводу
• ослаблення шуму та вібрацій, від руху повітря у повітроводі

1 2 3
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ВОГНЕЗАХИСТ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗАСІБ ВОГНЕЗАХИСНИЙ «AMMOKOTE WS»

«AMMOKOTE WS» - тонкошарове вогнезахисне покриття з поліпшеними
експлуатаційними, антибактеріальними та екологічними властивостями, завдяки
застосуванню в складі нанокомпозитів та наносполук. Захищає деревину від
біологічного руйнування, розвитку синяви, плісняви, цвілі та зростання грибів.
Умови експлуатації: в закритих приміщеннях при температурах 
від -20 °С до +60 °С і вологості повітря не вище 75%.

Вогнебіозахисний засіб інтумесцентного типу, 
що складається з антипіренів, коксо- та 
газоутворювачів, наповнювачів в розчині 
співполімеру в органічному розчиннику.
Забезпечує:
- I групу вогнезахисної ефективності 
- групу горючості деревини Г1 
- групу займистості B1

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Показник Значення

 

 

Зовнішній вигляд

Зовнішній вигляд покриття

Вміст нелетких речовин, не менше, %

Густина покриття, не менше, кг/м3

В'язкість по Брукфільду, мПа·с, не менше
Витрата вогнезахисного засобу для

забезпечення I групи вогнезахисної, кг/м2

Однорідна густа маса без грудок, згустків і 

сторонніх включень

Суцільне без тріщин і відшарувань, білого 

кольору, відтінок не нормується

50

1100 ± 50

70 000

0,311
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СИСТЕМИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ ВОГНЕЗАХИСТУ
ПРОХОДІВ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО 
ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДУ ШИНОПРОВОДУ 
«AMMOKOTE SCS-В»  
Клас вогнестійкості EI 120

ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО 
ВОГНЕЗАХИСТУ КАБЕЛЬНОЇ ПРОХОДКИ  
«AMMOKOTE SCS-К» 
Клас вогнестійкості EI 180

ЗБІРНА СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОГО 
ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДУ ПОВІТРОВОДІВ 
«AMMOKOTE SCS-В»  
Клас вогнестійкості EI 120

МУФТА ВОГНЕЗАХИСНА «AMMOKOTE FC-180» 
ВОГНЕЗАХИСТУ ПРОХОДУ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ 
Клас вогнестійкості EI 180

 



БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ


