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PRODUTOS

PiroCoat A

PiroCoating

PiroCoat I

Piroacrylic AC 120

Espuma PF 240

Golas intumescentes PC Collar

MultiGolas L 110/ L 200

PiroWrap

PiroMultitube PM

E PIPE



PIRO COLLAR PC
GOLAS INTUMESCENTES

25, 32, 40, 55, 68, 82 Ø

90, 110, 125, 135, 160 Ø

200, 250, 315, 350, 400 Ø



Descrição do produto :
Gola com inserto intumescente que fixa o tubo ou o isolante evitando a 
penetração do fogo.

Aplicações :
Tubos de plástico sem isolamento ou isolados com borracha, espuma PE

Tubos de metal isolados com borracha ou espuma PE

Cabos e feixes de cabos em tubos de cabos

PIRO COLLAR PC



Piro Collar PC 

Uma gola no chão Duas golas na parede



Piro Collar PC 

Tubos de metal em 

borracha

Tubos de plástico 

em isolamento PE

Tubos de plástico 

sem isolamento

Tubos de cobre em 

borracha com cabo

Tubos em

penetrações 

combinadas



Piro Collar PC 

Pode aderir aos 

cantos dos quartos

Pode ser montado 

em um soquete de 

um tubo

Instalação em tubos 

com vários ângulos

A distância zero 

entre golas é 

possível



Produto :
▪ Kits de construção de PiroCollar

Tamanhos :
▪ PC L 110  conjunto para a construção de golas com diâmetros de 

25 a 110 mm

▪ PC L 200 conjunto para a construção de colares com diâmetros de 
125 mm a 200 mm

Aplicações : 
▪ O mesmo que Piro Collar PC

Outras aplicações:
▪ Diâmetros incomuns

▪ Construção de U-shaped Golas

PCL  Multicollar



PCL MultiGola

Faixa de segmento de aço

Set L 110 – 2 m

Set L 200 – 2 m

Banda intumescente

Set L 110 – 2 m 60 x 4 mm

Set L 200 – 7 m 60 x 2,5 mm

Suportes de montagem: 

Set L 110 –27 pcs., set L 200–18 pcs.

Conjuntos de fecho: 

set L 110 – 10 pcs., set L 200 – 3 pcs.



PCL Multicollar

O método para fazer colares de uma forma redonda estão explicados em cada caixa



PCL Multicollar

Na caixa também explica o método para fazer colares em forma de U



PIRO MULTITUBE PM

Bobinas de 30 M

60 mm x 2,5 mm

60 mm x 4,0 mm

100 mm x 4,8 mm



Descrição do Produto:

▪ A banda intumescente que fixa o tubo ou o isolamento 
evita assim a penetração do fogo.

Aplicação: 

▪ Tubos de plástico sem isolamento ou isolados com 
borracha, espuma PE, lã mineral

▪ Tubos de metal isolados com borracha ou espuma PE

▪ Cabos, bandejas cabos

PIRO MULTITUBE PM



Piro Multitube PM 

Número de linhas da 
banda

Número de voltas da banda



Piro Multitube PM 



PIRO WRAP PW

55,  82, 90, 110, 125, 160 Ø

Tubos inflamáveis sem

isolamento



PAREDE PISO PAREDE DE GESSO CARTONADO



Produto:
▪ Pasta ablativa para cabos, bandejas da cabos

Embalagem:
▪ 10kg 

PIROCOATING



PiroCoating

Encher o buraco com 50 

kg/m3 lã mineral o 

argamassa.

Faça um anel com uma 

largura mínima de 50 mm 

e uma espessura mínima 

de 0,6 mm

Aplique PiroCoating no 

cabo de modo que seja 

criado um anel com 

largura mínima de 300 

mm e espessura mínima 

de 1,2 mm.

Marque a penetração 

feita com a etiqueta 

anexada, marque 

PiroCoating nela, insira a 

data e o nome.

O método de fixação de cabos individuais penetrando no piso ou na parede corta-fogo (proteção 

de ambos os lados).



PiroCoating

Preencha o buraco na 

parede de dois lados com 

placas de lã mineral com 

densidade mínima de 50 

kg/m3 e espessura 

máxima de 40 mm

Usando um pincel, 

aplique uma camada de 

PiroCoating de 0,6 mm 

de espessura na lã em 

um comprimento mínimo 

de 50 mm da rota do 

cabo

Aplicar nos cabos e calha 

com pincel, uma camada 

de PiroCoating com 

espessura mínima de 1,2 

mm em um comprimento 

mínimo de 300 mm da 

divisória

Marque a penetração 

feita com a etiqueta 

anexada, marque 

PiroCoating nela, insira a 

data e o nome

A maneira de fixar as rotas de cabos que penetram no piso ou na parede corta-fogo (proteção em 

ambos os lados).



Produto :
▪ Pasta ablativa para lã mineral, juntas de dilatação

Embalagem:
▪ 10kg 

PIROCOAT  A



PiroCoat A

Encha a junta de 

expansão com lã mineral 

com uma densidade 

mínima 80kg/m3.

Com uma espátula, 

aplique PiroCoat A sobre 

a lã para que se forme 

uma camada uniforme. 

As espessuras das 

camadas podem ser 

encontradas no folheto.

Nesta tecnologia, você 

pode fazer juntas de 

dilatação na parede, piso 

ou entre o piso e a 

parede

Marque a proteção feita 

com a etiqueta anexada, 

marque nela PiroCoat A, 

insira a data e o nome

A forma de fazer a proteção de juntas de dilatação em paredes, tetos corta-fogo e vãos entre tetos 

e paredes.



PiroCoat A

Preencha bem o espaço 

entre o isolamento do 

tubo e a divisória. Use lã 

mineral com uma 

densidade de min. 60 

kg/m3 ou argamassa de 

cimento.

Com a ajuda de uma 

espátula, aplique 

PiroCoat A na divisória 

para formar um anel com 

largura mínima de 50 mm 

e espessura mínima de 

0,6 mm

Aplicar PiroCoat A na 

tampa do tubo de modo 

a formar um anel com 

largura mínima de 50 mm 

e espessura mínima de 

0,6 mm.

Marque a penetração 

com a etiqueta anexada, 

marque PiroCoat A nela, 

insira a data e o nome.

O método de fixação de tubos metálicos em isolamento de lã mineral penetrando no piso ou na 

parede (a ser feito em ambos os lados).



PiroCoat A

Preencha o buraco na 

parede de dois lados com 

placas de lã mineral com 

densidade mínima de 150 

kg/m3 e espessura 

mínima de 50 mm

Usando uma espátula, 

aplique uma camada de 

1,2 mm de PiroCoat A na 

lã.

Proteja os elementos 

seguindo os certificados 

de cada um

Marque a penetração 

com a etiqueta anexada, 

marque todos os 

materiais Pirosystem

usados nela, insira a data 

e o nome.

A maneira de proteger as penetrações combinadas de tubos e cabos em pisos e tetos corta-fogo 

(a proteção deve ser feita em ambos os lados).



PiroCoat A – PLACA

PRODUCT TECHNICAL DATA

color: creamy white

Mineral wool density: 150 kg/m³

Storage temperature range: from +5°C to +30°C

Shelf life: 
24 months in original closed 
packaging

PiroCoat A thickness: 1,6 mm

Board dimensions:
(height x width x thickness)

1000 mm x 1200 mm x 51,6 mm

Embalagem: 2 Placas



Produto :
▪ Pasta intumescente, que durante um incêndio cria isolamento 

térmico nas tubulações, impedindo a penetração de alta 
temperatura através da penetração.

Embalagem:
▪ 10kg 

Aplicação: 
▪ Proteção de tubos metálicos sem isolamento.

▪ Proteção de tubos metálicos isolados com espuma PE

▪ Também é usado para proteger tubos de PP com diâmetros de até 
DN 40.

PIROCOAT I



PiroCoat I

Preencha bem o espaço 

entre o isolamento do 

tubo e a divisória. Use lã 

mineral com uma 

densidade de min. 60 

kg/m3 ou argamassa de 

cimento.

Com um pincel, aplique 

PiroCoat I na divisória de 

modo a formar um anel 

com largura mínima de 

50 mm e espessura 

mínima de 0,6 mm.

Aplicar PiroCoat I no tubo 

de modo a formar um 

anel com largura mínima 

de 500 mm e espessura 

mínima de 1,2 mm.

Marque a penetração 

concluída com a etiqueta 

anexada, marque 

PiroCoat I, insira a data e 

o nome.

Método de fixação de tubos metálicos sem que o isolamento penetre no piso ou na 

parede (proteção em ambos os lados).



Produto :
▪ Massa acrílica à prova de fogo, à base de água

Embalagem:
▪ 310 ml Cartouche

Aplicação: 
▪ É utilizado para a impermeabilização de lãs utilizadas como enchimento 

de fendas nas paredes e também como enchimento de penetrações

▪ Combinadas de instalações.

▪ Fixação de juntas de dilatação nas paredes e pavimentos dos edifícios.

▪ Em muitos casos usado de forma intercambiável com PiroCoat A

▪ Possibilidade de proteger cavidades em paredes sem usar lã

PIRO ACRYLIC AC120



Piro Acrylic AC 120

Rachaduras e 

cavidades em 

paredes e tetos

Juntas de dilatação 

e vãos entre 

paredes de betão e 

mistas

Preenchimento em 

torno de portas e 

janelas em zonas de 

incêndio

Juntas de dilatação 

horizontais e 

verticais

Junta de dilatação 

na união da parede 

e do teto em chapa 

metálica.



Produto:
▪ Espuma à prova de fogo, que é um enchimento resistente ao fogo 

e à fumaça.

Embalagem: 
▪ 750 ml spray.

Aplicação: 
▪ A espuma pode ser usada para preencher lacunas e revestir juntas 

até EI 240, bem como portas e janelas de madeira, metal ou PVC 
classe EI 60.

▪ Fixação de juntas de dilatação nas paredes e tetos dos edifícios.

PIROFOAM PF 240



Piro Foam FP240 

Preenchimento das lacunas entre 

os caixilhos da porta e a parede 

durante a instalação da porta.

Preenchimento de juntas de 

dilatação e cavidades em paredes e 

tetos.

Preenchimento das lacunas entre 

os caixilhos e a parede ao instalar 

janelas.



Produto :
▪ Saída de incêndio completa para feixes de 

cabos ou cabos individuais. Basta colocá-lo na 
parede para obter proteção para EI120

Tamanhos:
▪ Piro Multitube PM Epipe 50

▪ Piro Multitube PM Epipe 110

Aplicação : 
▪ Cabos e feixes de cabos penetrando paredes e 

tetos

PIROMULTITUBE E PIPE





OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO

Questions?


