
Karta techniczna 
Sznur szczelinowy SG 
300 N

KLASY OGNIOODPORNOŚCI 

EI 90, EI 120 i EI 180 

OPIS / CEL ZASTOSOWANIA 

Sznur szczelinowy SG 300 N jest elastycznym sznurem 

uszczelniającym z włókien mineralnych, które powleczono 

włóknem szklanym. Służy on do zamykania poziomych 

i pionowych szczelin budowlanych z zabezpieczeniem 

przeciwpożarowym w lub pomiędzy ognioodpornymi, 

zamykającymi przestrzeń ścianami lub stropami. 

Sznur szczelinowy SG 300 N jest dostępny w różnych 
wymiarach (patrz tabela 1.1) 
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KARTA KATALOGOWA 

SZNUR SZCZELINOWY SG 300 N 

ASORTYMENT 

Tabela 1.1 

WYCIĄG Z EUROPEJSKIEGO DOPUSZCZENIA TECHNICZNEGO 

Sznur do szczelin SG 300 N posiada klasę A1 

odporności na ogień zgodnie z norma EN 13501-1*. 

Sznur szczelinowy wolno stosować jako zamknięcie 

liniowych szczelin w połączeniu z następującymi. 

elementami konstrukcji zamykającymi przestrzeń: 

Sznur do szczelin powinien zachować lub odtworzyć 
ognioodporność elementów zamykających konstrukcji 

w miejscach, w których są rozdzielone lub przerwane 

przez szczeliny. 

Masywne ściany i stropy z betonu porowatego, betonu,

betonu zbrojonego lub cegły o minimalnej gęstości 

surowej 700 kg/m
3
. 

Ściany muszą mieć grubość  przynajmniej  100 mm. 

Maksymalne, lateralne wydłużenie sznura 

szczelinowego SG 300 N wynosi 7,4%. Stropy muszą mieć grubość przynajmniej 150 mm. 

Maksymalne poziome obciążenie ścinające poziomych 

szczelin jest ograniczone do ∆h = 100 mm w stosunku 

do stanu montażowego. 

Udostępniamy pełny dokument ETA-14/0059 

przetłumaczony na język polski. 

Sznur szczelinowy nie służy do przenoszenia siły. 

Elementy konstrukcji zamykające przestrzeń muszą 

odpowiadać wymaganiom klasy ognioodporności 

zgonie z normą EN 13501-2. 

* materiał niepalny 
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Informacje dotyczące cen oraz jednostek opakowania otrzymają Państwo na życzenie. 

Szerokość szczeliny 

(mm) 

Sznur szczelinowy (Ø 

m) 

Zawartość wiązki (m) Numer zamówienia 
 

do 10 12 3 x 100 525 101 912 

10 - 12 15 3 x 100 525 101 915 

12 - 17 20 5 x 20 525 101 920 

17 - 27 30 5 x 20 525 101 930 

27 - 37 40 2 x 20 525 101 940 

37 - 47 50 2 x 20 525 101 950 

47 - 55 60 2 x 10 525 101 960 

Średnica znamionowa w zależności od wypełnianej szerokości szczeliny 

 



PRZYPADKI ZASTOSOWANIA 

Tabela 2.1 Tabela 2.2 

Tabela 2.3 
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OPIS I CEL ZASTOSOWANIA 

Wybór odpowiedniego sznura szczelinowego (średnica znamionowa w zależności od zamykanej szerokości szczeliny) 

można dokonać na podstawie tabeli. Zgodnie listą regulacji budowlanych klasyfikacje DIN F90, F120 i F180 są 

równoznaczne z klasyfikacją EN EI 90, EI 120 i EI 180. 

Tabela 3.1 

Tabela 3.2 
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Przypadek Szer. szczeliny (mm) “SG 300 N” liczba warstw & ułożenie  Klasyfikacja ognioodporności 

(A) (C) 

 
10 do 50 

 
2 

 
Obustronnie na każdą warstwę, odstęp a ≥ 

25 mm do krawędzi zewnętrznej elementu 

 
EI 90-H-M 65-F-W 10 do 50 

Przegląd wersji ognioodpornych dla montażu w grubych ścianach masywnych o grubości powyżej 150 mm oraz stropach masywnych 

o gęstości surowej ≥ 2400 kg/m³ ± 20 %. 

Przypadek Szer. szczeliny (mm) “SG 300 N” Liczba warstw & ułożenie  Klasyfikacja ognioodporności  

(A) (B) 

 
10 do 55 

 
1 

 

 
Dowolna 

EI 90-V-X-F-W 10 do 55 

EI 90-H-X-F-W 10 do 55 

(A) (B) 

 
10 do 55 

 
2 

 

 

Warstwy obok siebie bez odstępu, dowolne 

ułożenie wewnątrz szczeliny 

 

EI 120-V-X-F-W 10 do 55 

EI 120-H-X-F-W 10 do 55 

(A) (B) 

 
10 do 27 

27 do 55 

4 

3 

EI 180-V-X-F-W 10 do 55 

EI 180-H-X-F-W 10 do 55 

Przegląd wersji ognioodpornych dla montażu ścianach masywnych o grubości większej niż 100 mm i stropach masywnych o grubości 

większej niż 150 mm o gęstości surowej ≥ 700 kg/m
3
. 
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INSTRUKCJA MONTAŻU 

Przygotowanie 
 
Usunąć pozostałości 

szalunku, odprysków 

betonu, pianki 

montażowej. Oczyścić 
szczelinę za pomocą 

szczotki drucianej. 

Jeżeli konieczna jest 

masa uszczelniająca 

nałożyć warstwę 

wstępną  dla 

elastycznej masy 

uszczelniającej. 

Przyłożenie 

 

Przyłożenie sznura do 

szczeliny 

Wciśnięcie 

Wciśnięcie                       

i zagęszczenie                

w poziomym                    

i pionowym 

kierunku. 

Kolejne warstwy 

W razie potrzeby 

wciśnięcie i 

zagęszczenie  

kolejnych warstw. 

Zamknięcie 

Zamknięcie szczeliny 

za pomocą masy 

uszczelniającej 

(opcjonalnie – np. 

tynk, silikon). 

Wykonanie ciągłe 

W przypadku ułożenia jednej warstwy sznura szczelinowego w celu zachowania ciągłości ułożone sznury muszą 

nakładać się na odcinku 10 cm. W przypadku ułożenie wielu warstw należy miejsca zejścia ułożyć z przesunięciem na 

odcinku 50 cm. Zejścia układu wielowarstwowego należy ułożyć obok siebie.  

Ułożenie sznura szczelinowego (patrz również tabela 1.1, 2.1, 2.2 i 2.3) 

W przypadku wersji jednowarstwowej układ w szczelinie jest dowolny (do strony ogniowej lub strony przeciwnej).                    

W przypadku wersji wielowarstwowej układ w szczelinie jest również dowolny. Warstwy należy położyć obok siebie bez 

odstępu. W przypadku szczelin z pionowym obciążeniem ścinającym na każdą warstwę należy położyć sznur 

z minimalnym odstępem 25 mm od krawędzi zewnętrznej elementu konstrukcji (=dwuwarstwowe wykonanie dla EI 90). 

Wskazówka montażu 

Po ułożeniu sznura szczelinę można dowolnie wykończyć za pomocą elastycznych powłok tynku lub płaszczy.  
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Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać wskazówki! 
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Europejska Aprobata 

Techniczna nr 14/059 z dnia 

17.03.2015 wystawiona przez 

Niemiecki Instytut Techniki 

Budowlanej, Berlin 

Ogólne dopuszczenie w zakresie 

nadzoru budowlanego  nr Z-200.3-72 

z dnia 26.06.2014 wystawione przez 

Niemiecki Instytut Techniki 

Budowlanej, Berlin 

0761-CPR-0408 

14 

0761-CPD ETA-14/0059 
ETAG 026 część 3 

Liniowy uszczelniacz szczelinowy i zapora ogniowa, sznur szczelinowy SG 300 N 

Średnica znamionowa 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm. Typ kategorii użytkowania Y1 , Y2 , Z1 , Z2 

Dalsze istotne cechy produktu patrz ETA-14/0059 

Z-200.3-72 

Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH 

Großaltdorfer Straße 59 

74541 Vellberg 

Tel.:  07907 / 9620-0 

Fax:  07907 / 9620-80 

info@rex-industrie-produkte.de 

www.rex-industrie-produkte.de 

Informacje dotyczące specyfikacji oraz dane zostały przekazane zgodnie z posiadaną wiedzą.  Zostały one o ile było to możliwe potwierdzone na podstawie wyników kontroli lub 
określone na podstawi prób. Zalecamy w przypadku wątpliwości przeprowadzenie testu dostosowanego do warunków miejscowych. W każdym przypadku do Państwa dyspozycji 

są nasi pracownicy za obszaru sprzedaży i rozwoju. 

© Wszystkie treści tego dokumentu podlegają ochronie przez prawa autorskie. Prawa autorskie  należą do firmy Rex Industrie-Produkte Graf von 
Rex GmbH. Zmiany techniczne, błędy wydruku lub pisma oraz błędy drukarskie uwarunkowane różnicą odcieni są zastrzeżone. 

 

Strona 6 / 6 

 

www.rex-industrie-produkte.de 

D
B

-F
S

G
3
0

0
N
-
2
0

15
-

1d
e
 

 

KARTA KATALOGOWA 

SZNUR SZCZELINOWY SG 300 N 
 

Dystrybucja w Polsce: 
 
PROTECTOR Sp. z o.o. 

ul. Robotnicza 22 

53-608 Wrocław 

Tel.:  71 359 19 75, kom. 602 73 08 99 

protector@protector.wroc.pl 
www.dylatacjeppoz.pl 


