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Műszaki adatlap

PROMASEAL®-AG
Hő hatására habosodó tűzgátló akril réstömítő

Általános ismertető
A PROMASEAL®-AG egykomponensű, hő hatására nagy 
tágulási nyomással habosodó, akril alapú tűzgátló réstömítő 
massza.

Alkalmazási terület
A PROMASEAL®-AG kábelek, kábelvédő csövek, kábelkötegek 
és éghető anyagú csővezetékek, valamint éghető szigetelésű 
éghető anyagú csővezetékek fal- és födémátvezetéseiben 
akadályozza meg a füst, a tűz és a hő tovaterjedését. A 
PROMASEAL®-AG fix lineáris hézagok tűzgátló lezárására is 
használható falakban és födémekben. A PROMASEAL®-AG 
csövek és csőszigetelések körüli gyűrűs hézagok tűzgátló 
lezárására is alkalmazható.

Előnyök
• nyomással habosodik
• lakkal vagy festékkel átfesthető 
• a legkülönbözőbb felületeken is jó tapadóképességű

A szerkezeteket a következő szabványok szerint 
vizsgálták, osztályozták és engedélyezték
• MSZ EN 1366-3 és MSZ EN 1366-4
• MSZ EN 13501-1 és MSZ EN 13501-2
• ETAG 026-2 (EAD-ként használva)

Kiszerelés
• 310 ml-es tubus
• 12 db/karton
• 1200 db/raklap
A változtatás jogát fenntartjuk.

Tárolás
• tárolási és szállítási hőmérséklet: 3°C - 35°C
• 12 hónapig eredeti tubusban
• a megkezdett terméket gyorsan el kell használni

Biztonsági útmutató
• biztonsági adatlapunk szerint

Műszaki adatok és jellemzők

Szín szürke

Állag paszta

Sűrűség nedvesen : 1500 ± 200 kg/m³
szárazon : 1600 ± 200 kg/m³

Szárazanyag tartalom 84 ± 5 tömeg%

Reagálási hőmérséklet kb. 150°C

Habosodási arány kb. 1 : 13 (550°C)

Habosodási nyomás kb. 0,9 N/mm²

Használati besorolás Y1 típus

Tűzzel szembeni viselkedési 
osztály

E

Egy 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága

Hézag 
mélysége Hézag szélessége

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

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 0,7 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


