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Descrição Geral

Aplicação

Vantagens do Sistema

Propriedades Técnicas Gerais

Cor branco/cinza

Consistência pasta

molhado:     1.6 ± 0.2 g/cm3

seco:     1.8 ± 0.2 g/cm3

86 ± 5 peso %

aprox. 70% (600 ºC,
15 minutos)

alongamento mínimo 7,5%
compressão mínima 7,5%

Densidade
 
 

Conteúdo Sólido

Teor de Cinzas

Capacidade de Movimento

Certificados

Embalagem
 

Cuidados no Armazenamento

Instruções de Segurança

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo 
em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os 
regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados 
com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de 
segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este 
produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos 
relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União 
Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.
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•  EN 1366-3 (cabos/feixes de cabos, tubos),     
    EN 13501-2/relatórios de classificação

•  EN 1366-4 (juntas), EN 13501-2/relatórios 
    de classificação
** Aplicação de acordo com testes de ensaio ao fogo

•  Mantenha fora do alcance de crianças

•  Evite o contato com alimentos e bebidas

•  Consulte a ficha de segurança para obter 

    recomendações adicionais

PROMASEAL®-A é um selante corta-fogo para juntas horizontais ou 
verticais, para aplicação em paredes de drywall ou alvenaria e lajes. 
Foi projetado para criar uma barreira contra fumaça, gases quentes 
e fogo. Promaseal A pode ser aplicado em espaços anelares para 
garantir estanqueidade em relação ao fogo e fumaça.

PROMASEAL®-A é um selante corta-fogo de base acrílica, mono 
componente, elástico e resistente. Permite que juntas   sejam 
rapidamente seladas graças às suas incríveis qualidades de 
aplicação. Para um melhor acabamento, pode-se utilizar uma tinta 
acrílica comum para pintar as juntas.

•  Pode ser pintado

•  Boa aderência a diversos substratos •  Armazene em locais secos e protegidos

•  Proteja do calor e do frio excessivos

•  Prazo de validade máximo de 12 meses, 

    enquanto nos recipientes originais lacrados 

•  Após abertos, consumir rapidamente

•  Cartuchos 310 ml, 12 tubos por caixa, 1200  
    tubos/paletes. Sujeito a mudança!

Selante Acrílico Corta-Fogo PROMASEAL®-A 
Ficha Técnica


