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Nazwa handlowa wyrobu 

budowlanego: 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic BS2000, BS2700, BS3500, 

BS3700 oraz wieczko BS112 

 

Grupa wyrobów, do których 

wyrób budowlany należy: 

 

Wyroby uszczelniające do ogniochronnego uszczelniania 

instalacji elektrycznych 

 

Producent: 
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Zakład produkcyjny: 

  

Niniejsza Europejska Ocena 

Techniczna zawiera: 

 

f-tronic, Winfried Fohs GmbH 

D-66131 Saarbrücken 

 

14 stron, w tym 2 załączniki stanowiące integralną część 

niniejszego dokumentu 

 

Niniejsza Europejska Ocena 
Techniczna została wydana 
zgodnie z Rozporządzeniem 
(UE) nr 305/2011, na 
podstawie: 

 

 

Europejskiego Dokumentu Oceny EAD „Wyroby do 
zatrzymywania ognia i uszczelniania ogniochronnego” 350454-
00-1104 z września 2017: Uszczelnienia przejść  
instalacyjnych 

 
Wersja ta zastępuje: 

 
Poprzednią Europejską Ocenę Techniczną o tym samym 
numerze wydaną 04.09.2018r.  

http://www.etadanmark.dk/
http://www.f-tronic.com/
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Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej 

na inne języki powinny w pełni odpowiadać wersji 

oryginalnej dokumentu i powinny być oznaczone jako 

tłumaczenia. 

 

Udostępnianie niniejszej Europejskiej Oceny 

Technicznej, włączając w to środki przekazu 

elektronicznego, powinno odbywać się w całości (z 

wyłączeniem poufnych Załączników wymienionych 

powyżej). Częściowe kopiowanie dokumentu może mieć 

miejsce, jednakże jedynie za pisemną zgodą wydającej 

go Jednostki Oceny Technicznej. W takim przypadku 

kopia musi zawierać informację, że jest to fragment 

dokumentu. 

 

 



Strona 3 z 14 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-18/0628 wydanej xx.xx.2019r. 

 

 

II  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 

 

1  Opis techniczny wyrobu oraz    

przewidziane przeznaczenie 

 

Techniczny opis wyrobu 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic to wyroby 

uszczelniające do ogniochronnego uszczelniania instalacji 

elektrycznych. Składają się głównie z elementów 

wykonanych z termoplastycznego polifenylenu (PP) oraz 

termoplastycznych elastomerów (TPE50). Puszki 

przeciwpożarowe f-tronic posiadają wieczka PPS Black. 

Wieczko BS112 wykonane jest z termoplastycznego 

polisiarczku fenylenu (PPS). 

 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic typu „BS2000, BS2700, 

BS3500, BS3700 oraz wieczko BS112” firmy f-tronic 

GmbH to produkty do zamykania otworów instalacji 

elektrycznych w ognioodpornych ścianach działowych, 

składające się z korpusów ze specjalnego tworzywa 

termoplatycznego oraz wkładek pęczniejących pod 

wpływem temperatury. W przypadku pożaru składniki 

reaktywne uszczelnią szczeliny oraz otwory. 

 

Produkty f-tronic BS2000, BS2700, BS3500 oraz BS3700 

to puszki ścienne, natomiast wyrób BS112 to wieczko. 

 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic wraz z wieczkami 

zostały sklasyfikowane zgodnie z procedurą opisaną w 

normie EN 13501-2 +A1. Instalowane są w otworach w 

ścianach działowych sklasyfikowanych jako 

ognioodporne, wykonanych z lekkich materiałów. 

 

Szczegółowy opis oraz specyfikacja dotycząca 

właściwości  wyrobów budowlanych w odniesieniu do 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego podana została w 

Załącznikach 1 oraz 2. 

 

Specyfikacja przewidzianego przeznaczenia wyrobu 

zgodnie z obowiązującym Europejskim Dokumentem 

Oceny (EAD) 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic to wyroby budowlane 

przeznaczone do użytku jako elementy o działaniu 

ogniochronnym w ścianach działowych wykonanych z 

lekkich materiałów lub z drewna laminowanego krzyżowo 

spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej. Ze 

względu na ich ognioodporne właściwości zapobiegają 

one przenikaniu ciepła oraz rozprzestrzenianiu się ognia w 

przypadku pożaru. 

 

W ramach niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej 

(ETA) przedstawiona została ognioodporność dla kabli. 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic to wyroby 

uszczelniające do ogniochronnego uszczelniania instalacji 

elektrycznych. Używane są do uszczelniania otworów w 

okablowanych ścianach ognioodpornych oraz służą do 

utrzymania ich ognioodporności w miejscach przepustów 

kablowych. 

 

Tabela 1 – elementy sprawdzonych uszczelnień przejść 

kablowych 

Rodzaj wyrobu Nazwa handlowa 

Puszki  do 

uszczelniania 

ogniochronnego 

Puszki przeciwpożarowe 

f-tronic: 

BS 2000 

BS 2700 

BS 3500 

BS3700  

Wieczko:  

BS 112  

 

Szczegółowe informacje oraz dane dotyczące 

sprawdzonych uszczelnień przepustów kablowych podane 

zostały w Załącznikach 1 oraz 2. 

 

Parametry podane w Części 3 odnoszą się jedynie do tych 

puszek przeciwpożarowych firmy f-tronic (np. w 

odniesieniu do konstrukcji oraz rozmieszczenia 

elementów uszczelnień przejść kablowych oraz typu i 

położenia instalacji). 

 

Metody oceny oraz weryfikacji, na których opiera się 

niniejsza Europejska Ocena Techniczna, prowadzą do 

założenia co najmniej dziesięcioletniego okresu 

eksploatacji puszek przeciwpożarowych f-tronic. 

 

Wskazania dotyczące trwałości eksploatacyjnej nie mogą 

być interpretowane jako gwarancja udzielona przez 

producenta, lecz powinny być traktowane jedynie jako 

pomoc przy wyborze odpowiednich wyrobów w związku 

z oczekiwanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem 

eksploatacji obiektu. 
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3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich oceny 
 

Właściwość  Ocena właściwości 

3.2       Bezpieczeństwo pożarowe (Wymaganie 

Podstawowe BWR2) 

 

 

Reakcja na ogień w przypadku lekkich podatnych 

ścian działowych o grubości całkowitej 100 mm 

lub 125 mm lub konstrukcji z drewna 

laminowanego krzyżowo  

 

 

 

Ognioodporność 

 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic “BS2000, BS2700, BS3500, 

BS3700 oraz wieczko BS112” o minimalnej grubości 2,4 mm  

zostały ocenione zgodnie z  EN 13501-1 jako klasa Euro E. 

 

Taśma ROKU® Strip została oceniona zgodnie z  EN 13501-1 

jako klasa Euro E. 

 

Puszki przeciwpożarowe f-tronic stosowane do ogniochronnego 

uszczelniania instalacji elektrycznych zgodnie z opisem z 

Załączników 1 oraz 2, w lekkich podatnych ścian działowych o 

grubości całkowitej 100 mm lub 125 mm, zostają 

sklasyfikowane zgodnie z z  EN 13501-2 tak, jak opisano w 

Załączniku 2 

 

3.3      Higiena, zdrowie i środowisko 

(Wymaganie Podstawowe BWR3) 

 

 

Wpływ na jakość powietrza 

 

Produkt nie zawiera/ nie wydziela substancji niebezpiecznych 

wymienionych w TR 034 z października 2015r. zgodnie z ETA-

15/0719.  

 

3.7     Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych (Wymaganie Podstawowe BWR7) 

 

 

Właściwość nie została oceniona 

 

Dodatkowo poza postanowieniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych zawartymi w niniejszej Europejskiej Ocenie 

Technicznej mogą mieć zastosowanie inne wymagania dotyczące wyrobów nią objętych (np. wdrożone przepisy 

europejskie i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). Aby spełnić postanowienia rozporządzenia UE w 

sprawie wyrobów budowlanych wymagania te powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają one zastosowanie. 

3.9 Aspekty ogólne 

 
Weryfikacja wytrzymałości stanowi część oceny 

właściwości podstawowych. Puszki 

przeciwpożarowe f-tronic mogą być docelowo 

stosowane zgodnie z wymogami stosowania w 

kategorii Z2 (w warunkach wewnętrznych przy 

wilgotności niższej niż 85% wilgotności względnej, 

w temperaturze nie niższej niż 0°C, bez ekspozycji 

na opady deszczu ani promieniowanie UV) bez 

zmian ich właściwości przeciwpożarowych. 
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Wydana w Kopenhadze w dniu 21/11/2019r. Przez 

 

Thomas Bruun 

Dyrektor Zarządzający, ETA-Danmark 

 

4         Ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych (AVCP) 

 
4.1 System AVCP 

Zgodnie z decyzją 1999/454/EC Komisji Europejskiej, 

znowelizowaną przez Decyzję 2001/596/EC Komisji 

Europejskiej, zastosowanie ma System 1 oceny i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych (patrz Załącznik V do 

Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011). 

  

5 Szczegóły techniczne niezbędne do 

wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z 

odpowiednim Europejskim Dokumentem 

Oceny (EAD) 

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu 

AVCP zawarte są w planie kontroli przedłożonym w ETA-

Danmark przed oznakowaniem CE. 
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Załącznik A 

Szczegóły wyrobu oraz definicje 

 

Wyrób oraz parametry puszek przeciwpożarowych f-tronic oraz ich akcesoriów: 

 

 

 

Kerafix Flexpan 200 NG-A-Granulat produkowany przez Rolf Kuhn GmbH został opisany w 

Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 15/0719 wydanej przez ETA-Danmark A/S w dniu 02.12.2015r. 

 

Wyrób oraz parametry puszek przeciwpożarowych f-tronic „BS2000, BS2700, BS3500, BS3700 oraz 

wieczka BS112” firmy f-tronic GmbH: 
Właściwość Parametr Metoda 

Wymiary BS2000 = Ø 68 [mm] głębokość = 50 mm 

BS2700 = Ø 68 [mm] głębokość = 50 mm 

BS3500 = Ø 68 [mm] głębokość = 62 mm 

BS3700 = Ø 68 [mm] głębokość = 62 mm 

wieczko BS 112 = Ø 92 [mm] głębokość = 1,5 mm 

 

Temperatura topnienia Minimum 280°C EN 13162 

Ciężar  BS2000 48 g (± 5 g) 

BS2700 49 g (± 5 g) 

BS3500 55 g (± 5 g) 

BS3700 55 g (± 5 g) 

wieczko BS 112 = 16g (± 2 g) 

 

Reakcja na ogień Klasa euro E EN 13501-1 

 

Parametry materiału pęczniejącego pod wpływem temperatury: 
Producent Opis 

Rolf Kuhn GmbH 

Jägersgrund 10 

D-57338 Erndtebrück 

 

Kerafix Flexpan 200 NG-A-Granulat, właściwości wyrobu zawarte 

zostały w Dokumencie Oceny Technicznej ETA 15/0719 

Właściwość Parametr Metoda 

Gęstość 1200 [kg/m3]  

Grubość taśm 1,0-8,0 [mm] tolerancja ± 10%  

grubości nominalnej 

TR024 klauzula 3.1.2 

Współczynnik rozszerzania 18,0 – 38,0 dla grubości 

nominalej 1,5 [mm] 

TR024 klauzula 3.1.11 

(Metoda 1 dla 550 [°C] przez 30 

minut z obciążeniem) 

Ciśnienie rozszerzania ≥ 00,08 [N/mm²] dla grubości 

nominalej 1,5 [mm] 

TR024 klauzula 3.1.12 (Metoda 4 

dla 300 [°C]) 

Reakcja na ogień  Klasa euro E EN 13501-1 
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Puszki przeciwpożarowe f-tronic oraz akcesoria, stosowane jako część uszczelnienia przejść 

instalacyjnych, wymiary dla wbudowania w ścianę – przekrój. 

 

f-tronic BS112 – Wieczko
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f-tronic BS2000 – puszka ścienna 
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f-tronic BS2700 – puszka ścienna 
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f-tronic BS3500 – puszka ścienna 
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f-tronic BS3700 – puszka ścienna 
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Rodzaje ścian 

 
Puszki przeciwpożarowe oraz akcesoria firmy f-tronic GmbH z oznaczeniami „BS2000, BS2700, BS3500, 

BS3700 oraz BS112” mogą być stosowane w następujących przypadkach: 

 

Lekka elastyczna ściana działowa, standardowa konstrukcja podpierająca zgodnie z EN 1363-1, łączna 

grubość 100 lub 125 mm  

 

• Elastyczne ściany o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych o głębokości 50 mm lub 75 mm, 

zgodnie z  EN14195, lub listew drewnianych o głębokości 50 mm lub 75 mm. 

• Konstrukcja ściany z obustronną okładziną z płyt GKF o grubości 12,5 mm zgodnie z EN 520.  

• Izolacja z wełny mineralnej, zgodnie z EN 13162, grubość 40 mm, o właściwościach pożarowych 

klasy A1 zgodnie z EN 13501-1, ciężar właściwy 40 kg/m3.  

• Grubość ściany 100 mm lub 125 mm 

• Ściany muszą być sklasyfikowane zgodnie z EN 13501-2 odpowiednio do wymaganego okresu 

odporności ogniowej 

• W przypadku ścian o konstrukcji drewnianej, odległość między przegrodą a elementem drewnianym 

musi wynosić co najmniej 100 mm. Szczelina pomiędzy przegrodą a listwą musi być zamknięta 

izolacją klasy A1 lub A2 o grubości co najmniej 100 mm zgodnie z EN 13501-1. 

 

Puszki przeciwpożarowe oraz akcesoria firmy f-tronic GmbH z oznaczeniami „BS2000, BS2700, BS3500, 

BS3700 oraz BS112” mogą być również stosowane w przypadku: 

 

Ściana na podwójnej konstrukcji z drewna laminowanego krzyżowo o minimalnej grubości każdej z 

płyt 60 mm oraz izolacji z wełny mineralnej w miejscu instalacji o grubości minimum 30 mm. 

 

• Ściana na dwustronnej konstrukcji z drewna laminowanego krzyżowo o minimalnej grubości każdej 

z płyt 60 mm 

• Izolacja z włókna mineralnego, zgodnie z EN 13162, grubość 40 mm, o właściwościach pożarowych 

klasy A1 zgodnie z EN 13501-1, ciężar właściwy 40 kg/ m3 

• Grubość ściany minimum 150 mm 

• Ściany muszą być sklasyfikowane zgodnie z EN 13501-2 odpowiednio do wymaganego okresu 

odporności ogniowej 

• Otwór frezu (o średnicy Ø68/90 mm) musi zachować przestrzeń dla szczeliny pierścieniowej o 

średnicy Ø68 mm i głębokości od min. 20 mm do max. 40 mm.
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Załącznik 2 

Opis instalacji dokumentujący ognioodporność 

 

Poniższe informacje odnoszą się do uszczelnień w lekkich ścianach działowych o minimalnej grubości 100 mm. 

 

Klasyfikacja EI 120 / E120 

Rodzaj instalacji Opis 

Bariera 

ogniochronna 

Puszka przeciwpożarowa “BS2000” firmy f-tronic GmbH  

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2 oraz A3 o maksymalnych średnicach do Ø14,4 

mm. 

• Została przetestowana w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm oraz 125 mm  

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 68 mm i 

głębokości 49,5 mm. 

• W przypadku niektórych puszek ściennych izolacja z włókna mineralnego została usunięta 100 mm 

dookoła puszki zgodnie z punktem 7.2.2.1.2 EN 1366,3 aby wykazać działanie w niezaizolowanej 

konstrukcji podtrzymującej. 

 

Puszka przeciwpożarowa “BS2700” firmy f-tronic GmbH z gniazdkiem po stronie pożaru 

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2 oraz A3 o maksymalnych średnicach do Ø14,4 

mm. 

• Została przetestowana w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm oraz 125 mm  

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 68 mm i 

głębokości 49,5 mm. 

• W przypadku niektórych puszek ściennych izolacja z włókna mineralnego została usunięta 100 mm 

dookoła puszki zgodnie z punktem 7.2.2.1.2 EN 1366,3 aby wykazać działanie w niezaizolowanej 

konstrukcji podtrzymującej. 

 

Puszka przeciwpożar. “BS3500” firmy f-tronic GmbH z gniazdkiem przeciwpożar. po stronie pożaru 

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2 oraz A3 o maksymalnych średnicach do Ø14,4 

mm. 

• Została przetestowana w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm oraz 125 mm  

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 68 mm i 

głębokości 61,5 mm. 

• W przypadku niektórych puszek ściennych izolacja z włókna mineralnego została usunięta 100 mm 

dookoła puszki zgodnie z punktem 7.2.2.1.2 EN 1366,3 aby wykazać działanie w niezaizolowanej 

konstrukcji podtrzymującej. 

• Maksymalnie dwie grupy kabli na puszkę ścienną 

 

Puszka przeciwpożar. “BS3700” firmy f-tronic GmbH z gniazdkiem przeciwpożar. po stronie pożaru 

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2 oraz A3 o maksymalnych średnicach do Ø14,4 

mm. 

• Została przetestowana w lekkich ścianach działowych o grubości 100 mm oraz 125 mm  

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 68 mm i 

głębokości 61,5 mm. 

• W przypadku niektórych puszek ściennych izolacja z włókna mineralnego została usunięta 100 mm 

dookoła puszki zgodnie z punktem 7.2.2.1.2 EN 1366,3 aby wykazać działanie w niezaizolowanej 

konstrukcji podtrzymującej. 

Klasyfikacja została wykonana pod następującymi warunkami: 

 
Obszar 

zastosowania na 

podstawie EN 

1366-3 

(część 4.4 raportu 

klasyfikacji 

Instytutu IFT 

Rosenheim nr 17-

003777-PR06 z 

dnia 14.05.2018r.) 

• Wyniki testu mogą być odnoszone jedynie do warunków, w jakich puszki zostały przetestowane (w 

przypadku montażu w lekkich ścianach działowych o minimalnej grubości 100mm lub 125 mm)  

• Aby określić największy możliwy obszar zastosowania musi zostać przetestowany największy 

zamierzony rozkład puszek, który odpowiada pionowemu naprzeciwległemu rozmieszczeniu 5 

puszek (6.3.6 zgodnie z  EN 1366-3:2009). 

• Uwzględnione zostały wszystkie standardowe kable kategorii A1, A2 oraz A3, do maksymalnej 

średnicy 14,4 mm 

• Puste rury są dopuszczalne. 
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Klasyfikacja EI 90 / E90 

 

Poniższe informacje odnoszą się do uszczelnień w ścianie na podwójnej konstrukcji z drewna laminowanego 

krzyżowo o minimalnej grubości każdej z płyt 60 mm oraz izolacji z wełny mineralnej w miejscu instalacji o grubości 

minimum 30 mm. 

 
Typ instalacji Opis  

Bariera ogniochronna Puszka przeciwpożarowa „BS2000” firmy f-tronic GmbH  

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2, A3 oraz NYM3x1,5² o maksymalnych 

średnicach do Ø14,4 mm. 

• Została przetestowana w ścianie na podwójnej konstrukcji z drewna laminowanego 

krzyżowo o minimalnej grubości każdej z płyt 60 mm oraz izolacji z wełny mineralnej w 

miejscu instalacji o grubości minimum 30 mm. 

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 

68 mm i głębokości od min. 20 mm do max. 40 mm. 

 

Puszka przeciwpożarowa “BS2700” firmy f-tronic GmbH z gniazdkiem po stronie pożaru 

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2, A3 oraz NYM3x1,5² o maksymalnych 

średnicach do Ø14,4 mm. 

• Została przetestowana w ścianie na podwójnej konstrukcji z drewna laminowanego 

krzyżowo o minimalnej grubości każdej z płyt 60 mm oraz izolacji z wełny mineralnej w 

miejscu instalacji o grubości minimum 30 mm. 

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 

68 mm i głębokości od min. 20 mm do max. 40 mm. 

 

Puszka przeciwpożarowa “BS3500” firmy f-tronic GmbH z gniazdkiem przeciwpożarowym 

po stronie pożaru 

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2, A3 oraz NYM3x1,5² o maksymalnych 

średnicach do Ø14,4 mm. 

• Została przetestowana w ścianie na podwójnej konstrukcji z drewna laminowanego 

krzyżowo o minimalnej grubości każdej z płyt 60 mm oraz izolacji z wełny mineralnej w 

miejscu instalacji o grubości minimum 30 mm. 

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 

68 mm i głębokości od min. 20 mm do max. 40 mm. 

 

Puszka przeciwpożarowa “BS3700” firmy f-tronic GmbH z gniazdkiem przeciwpożarowym 

po stronie pożaru 

• Została przetestowana z kablami kategorii A1, A2, A3 oraz NYM3x1,5² o maksymalnych 

średnicach do Ø14,4 mm. 

• Została przetestowana w ścianie na podwójnej konstrukcji z drewna laminowanego 

krzyżowo o minimalnej grubości każdej z płyt 60 mm oraz izolacji z wełny mineralnej w 

miejscu instalacji o grubości minimum 30 mm. 

• Test został przeprowadzony przy wbudowaniu w ścianę działową z zachowaniem średnicy 

68 mm i głębokości od min. 20 mm do max. 40 mm. 

 

 

Klasyfikacja została wykonana pod następującymi warunkami: 

 
Obszar zastosowania na 

podstawie EN 1366-3 

(część 4.4 raportu klasyfikacji 

IBS nr 316022902-A-en z 

dnia 26.07.2019r.) 

• Wyniki testu mogą być odnoszone jedynie do warunków, w jakich puszki zostały 

przetestowane (w przypadku montażu w ścianach na podwójnej konstrukcji z 

drewna laminowanego krzyżowo o minimalnej grubości każdej z płyt 60 mm oraz 

izolacji z wełny mineralnej w miejscu instalacji o grubości minimum 30 mm). 

• Uwzględnione zostały wszystkie standardowe kable kategorii A1, A2, A3 oraz 

NYM3x1,5², do maksymalnej średnicy 14,4 mm 

• Puste rury są dopuszczalne. 

 


