
www.promat-see.com

PROMASPRAY®-C450
Mortar pentru protecţia antifoc



PROMASPRAY®-C450
Mortar pentru protecţia antifoc
Fişă tehnică

Descrierea produsului
PROMASPRAY®-C450 este un amestec uscat, gata de utilizare, 
destinat aplicării prin pulverizare, pe bază de vermiculită 
și ciment Portland care se amestecă cu apă în mașina de 
pulverizare. În funcție de grosimea stratului aplicat și de zona 
de aplicare, se obține o rezistență la foc între 15 și 240 de 
minute. 

Domenii de aplicare
• structuri din beton
• structuri metalice

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienţi
• acoperire rezistentă, ușoară, cu minim 240 de minute de 

protecție garantată antifoc
• eficiența costului și aplicare rapidă
• îmbunătățeste acustica și  izolația termică

Ambalaj
• sac de plastic de 12,5 kg
• 30 saci/paletă
Valorile de mai sus pot suferi modificări.

Cerinţe de depozitare
• a se depozita în încăperi uscate și răcoroase
• a se proteja de umiditate
• produsul în ambalajul original poate fi depozitat minim 12 

luni
• după desigilare, produsul trebuie utilizat cât mai repede

Instrucţiuni de siguranţă
• a nu se lăsa la îndemâna copiilor
• evitați contactul cu alimentele
• Reacționează alcalin ca produs pe bază de ciment, de aceea 

se utilizează numai cu mănuși de protecție și protecție 
pentru ochi. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu 
multă apă

• vă rugăm să consultaţi fişa cu datele de siguranţă pentru 
sfaturi adiţionale

Date tehnice şi proprietăţi

Densitate ρ 365 kg/m³ ± 15 %

Alcalinitate (valoarea de pH) cca 12 – 12,5

Conductivitatea termică λ 0,095 W/m.K la 24 °C

Rezistenţa la compresiune 563 kPA

Clasa materialului de construcţie A1, EN 13501-1

Grosimea minimă a tencuielii 8 mm

Grosimea de aplicare a tencuielii 8 – 58 mm

Grosimea maximă de aplicare a 
unui singur strat cca 15 – 20 mm

Mod de intărire prin legătură hidraulică

Timp de uscare până la aplicarea 
stratului următor

2 până la 6 ore la 20 °C şi 50 % 
RH fără accelerator

Consum (teoretic) 5 kg/m2/10 mm

Amorsă Bonding Latex, PSK 101

Toate valorile fizico-mecanice sunt medii care se bazează pe producţii standard și sunt testate în conformitate cu procedurile interne. Valorile specifice sunt date pentru 
îndrumare. Cifrele se pot schimba în funcția metodelor de testare utilizate. În cazul în care o anumită valoare are o importanță primordială pentru o specificație, vă rugăm să 
consultați Departamentul Tehnic Promat. 
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