
PROMASEAL®-A Požarni akrilat
Navodila za vgradnjo
Zatesnitev spojev/prebojev



1

PROMASEAL®-A Požarni akrilat
Navodila za vgradnjo

PROMASEAL®-A
Požarni akrilat

PROMASEAL®-A je enokomponentna požarna tesnilna masa 
na akrilni osnovi. Odlične lastnosti obdelave omogočajo hitro 
in zanesljivo zatesnitev spojev brez dilatacij. Za barvanje spojev 
je mogoče uporabiti katero koli emulzijsko barvo.

Splošne informacije 
• Najmanjša širina spojev znaša 5 mm.
• Temperaturno območje za transport in skladiščenje: 

3 °C—35 °C.
• Tvorba skorje po približno 15 minutah (20 °C in relativna 

vlažnost 65 %). 
• Barvanje mogoče po 24 urah; predhodno preverite oprijem 

in združljivost.
• Vsebino odprte posode je treba čim prej v celoti porabiti.
• Orodje za nanašanje po uporabi očistite z vodo.
• Zagotovite dovolj prostora okrog servisnih inštalacij, 

da boste lahko izvedli požarno zatesnitev preboja. V 
nasprotnem primeru je treba ustvariti potreben prostor.

• Temperatura podlage in okolice mora znašati najmanj +5 °C 
in največ +40 °C.

• Relativna vlažnost, višja od 65 %, vpliva na podaljšanje časa 
sušenja.

• Zagotovite dober oprijem med podlago in prvim slojem 
tesnilne mase.

• Podlaga mora biti očiščena olja, masti in prahu.
• Uporabite vodo ali z vodo razredčen PROMASEAL®-A in 

nanesite kot osnovni premaz za vpojne podlage.
• Kategorija uporabe je tip Y1:

 ∙ Proizvodi, namenjeni za uporabo pri temperaturah med 
−20 °C in +70 °C, z izpostavljenostjo UV, vendar brez 
izpostavljenosti dežju.

Dodatne informacije o montaži sistema 
Preberite ETA, klasifikacijsko poročilo ali Promatov priročnik za 
dodatne informacije o namestitvi kablov, cevi in spojev.

Varnostna navodila
Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Teoretična poraba za kartušo 310 ml

Širina
spoja  

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Globina 
spoja

10 mm 3,1 m 2,0 m 1,5 m 1,2 m 1,0 m 0,8 m 0,6 m

15 mm 2,0 m 1,3 m 1,0 m 0,8 m 0,6 m 0,5 m 0,4 m

20 mm 1,5 m 1,0 m 0,7 m 0,6 m 0,5 m 0,4 m 0,3 m
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Navodila za nanašanje − zatesnitev spojev

1. Očistite odprtino.

5. Zagotovite dober oprijem med 
podlago in prvim slojem tesnilne 
mase.

2. Po potrebi zaščitite delovno 
območje na steni/stropu s trakom.

6. Nanesite pravilno debelino tesnilne 
mase.

3. Tesno vstavite polnilni material 
(negorljivi materiali ali gorljivi 
materiali).

7. Preden se naredi skorja, pogladite 
tesnilno maso z navlaženo krtačo ali 
lopatico.

4. Izmerite pravilno globino.

8. Na ustrezno mesto nalepite 
identifikacijsko nalepko.
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1. Očistite odprtino in po potrebi 
odstranite servisne inštalacije, ki 
gredo skozi odprtino.

5. Na ustrezno mesto nalepite 
identifikacijsko nalepko.

2.  Tesno vstavite mineralno volno. 3. Nanesite pravilno debelino tesnilne 
mase ter zagotovite dober oprijem 
med podlago in prvim slojem 
tesnilne mase.

4. Preden se naredi skorja, zgladite 
tesnilno maso z navlaženo krtačo ali 
lopatico.

Navodila za nanašanje − zatesnitev prebojev

Proizvode je treba uporabljati v skladu s predpisi za gradbeni material v splošnem in s predpisi za požarno zaščito v podrobnem, v skladu z veljavnimi nacionalnimi potrdili o 
preizkusih in odobritvami in v skladu z veljavnimi nacionalnimi gradbenimi predpisi. Proizvode lahko uporablja samo usposobljeno osebje z ustreznim znanjem in šele po tem, 
ko se je temeljito seznanilo z vsebino navodil za uporabo, varnostnih listov, nacionalnih potrdil o preizkusih in odobritev. Za dodatne informacije o tem, kje in kako uporabljati ta 
proizvod, upoštevajte Promatov priročnik ali pa se obrnite na lokalno Promatovo pisarno. Vse ustrezne dokumente lahko brezplačno dobite v lokalni Promatovi pisarni.  Za države 
zunaj Evropske unije veljajo posebne smernice. Po potrebi se posvetujte s Promatovim tehničnim oddelkom.



©
Pr

o
m

at
 

20
18

-0
4

Slovenija
Etex Building Performance
Promat d.o.o.
Kidričeva 56b
4220 Škofja Loka
T +386 4 51 51 451
F +386 4 51 51 450
E info@promat-see.com
www.promat-see.com


