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PROMASEAL®-A Spray
Požarni premaz

PROMASEAL®-A Spray je enokomponentna požarna tesnilna 
masa na akrilni osnovi. Ko se strdi, tvori fleksibilno zaporo.
Premaz je zelo primeren za prilagajanje gibanju in odporen 
na vlago.

 Splošne informacije 
• Temperaturno območje za transport in skladiščenje: 

3 °C−35 °C.
• PROMASEAL®-A Spray dobro premešajte (priporočamo 

uporabo mehanskega mešalnika).
• PROMASEAL®-A Spray se lahko razredči (največ 0,5 litra 

čiste vode na vsako vedro z vsebnostjo 12 kg).
• PROMASEAL®-A Spray se lahko nanaša s čopičem, valjčkom, 

lopatico ali pripravo na zrak.
• Vsebino odprte posode je treba čim prej v celoti porabiti. 

Odprto posodo po uporabi pravilno zaprite.
• Čas sušenja: približno 8 ur pri 20 °C in relativni vlagi 65 % 

za 1 mm.
• Orodje za nanašanje po uporabi očistite z vodo. 
• Debelina suhega filma 1 mm je ekvivalentna debelini 

mokrega filma 1,4 mm (približno 1900 g/m2).
• Lahko se barva; predhodno je treba preveriti oprijem in 

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

in največ +40 °C.
• Uporabite vodo ali z vodo razredčen PROMASEAL®-A Spray 

in nanesite kot osnovni premaz za vpojne podlage.

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

Varnostna navodila 
Varnostni list je na voljo na zahtevo.

Premaz na mineralni volni

Proizvod 
Debelina 
suhega 

filma

Debelina 
mokrega 

filma
Poraba

PROMASEAL®-A Spray 1 mm 1,4 mm 1,90 kg/m²
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1. Očistite odprtino.

5. Na ustrezno mesto nalepite 
identifikacijsko nalepko.

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

3. Stisnite mineralno volno (tališče 
1000 °C, razred A1, gostota 
≥ 40 kg/m³) 30 % in vstavite v spoj.

4. Nanesite pravilno debelino 
premaza PROMASEAL®-A Spray na 
mineralno volno.

1. Navodila za nanašanje − statični spoj

1. Očistite odprtino in po potrebi 
navlažite z vodo.

6. Nanesite pravilno debelino premaza 
PROMASEAL®-A Spray na mineralno 
volno na obeh straneh stropa tako, 
da 5 mm prekriva podlago.

2. Premažite odprtino. 3. Premažite površino plošč mineralne 
volne.

4. Glede na širino spoja uporabite 
ustrezno količino plošč mineralne 
volne.

5. Stisnite mineralno volno (tališče 
1000 °C, razred A1, gostota 
≥ 40 kg/m³) 30 % in vstavite v spoj.

2. Navodila za nanašanje − dinamični spoj (samo strop)

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.
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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


