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PROMASTOP®-B
Tűzvédelmi tégla

A PROMASTOP®-B tartósan rugalmas, hő hatására habosodó 
tűzvédelmi tégla, amely a tűz és a füst terjedésének 
megakadályozására alkalmazható.

Általános információk
• Kábelek és nem éghető csövek átvezetéseinek tűzgátló 

lezárására alkalmazható.
• A PROMASTOP®-B a PROMASEAL®-AG-vel együttesen 

alkalmazva kábelátvezetésekhez is alkalmazható.
• Egyszerűen és pontosan illeszkedik, általános 

vágóeszközökkel könnyen vágható (a pengét nedvesíteni 
szükséges).

• Atfesthető, de a festék tapadását és a kompatibilitást 
ellenőrizni szükséges.

• Az átvezetési helyeken elegendő helyet kell biztosítani 
a tűzgátló lezárás elhelyezésére. Ellenkező esetben a 
szükséges helyet létre kell hozni.

• A termék felhasználási kategóriája Y1 típus:
 ∙ A termék alkalmazható UV sugárzásnak kitett, 

esőtől védett helyen, -20°C és +70°C közötti üzemi 
hőmérsékleten.

A rendszer telepítési részletei
A kábel- és csőátvezetések tűzgátló lezárásának részletes 
telepítési tudnivalóiért nézze meg a vonatkozó Európai 
Műszaki Értékelést (ETA), az osztályozási jegyzőkönyvet vagy 
a Promat kézikönyvet.

Biztonsági tudnivalók
A biztonsági adatlap szükség szerint rendelkezésre áll.

Anyagszükséglet [db]

A nyílás kábeltelítettsége %-ban

Nyílás  [m²] 0% 10% 30% 60%

0,005 1 1 1 1

0,01 1 1 1 1

0,02 3 3 2 1

0,03 4 4 3 2

0,04 6 5 4 2

0,05 7 6 5 3

0,1 14 13 10 6

0,2 28 25 19 11

0,3 42 38 29 17

0,4 56 50 39 22

0,5 69 63 49 28
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1. Biztosítson 200 mm  mély fogadó 
keretet; Az építési téglák mintájához 
hasonlóan kötésben telepítse a 
PROMASTOP®-B téglákat.

5. A födémátvezetésekhez használjon 
legfeljebb 50 x 50 mm rácskiosztású 
acélhálót. Az acélhálók rögzítése 
M8 menetes szárakkal, alátétekkel 
és anyákkal történhet.

2. A kábelek és kábelkötegek körül 
alkalmazzon PROMASEAL®-AG-t.

3. Az utoljára behelyezni kívánt, 
legfelső sorban lévő téglákat 
vágja 5-7 mm-rel nagyobbra, és 
összenyomva helyezze be a nyílásba.

4. Helyezze el az azonosító címkét.

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Az áttörések legnagyobb keresztmetszete 1,44 m2 lehet. Födémátvezetés esetén megfelelő fémrácsot használjon 
szükséges esetén rálépésvédelemmel.

6. Az üres faláttörésekben legfeljebb 
50 × 50 mm rácstávolságú acélhálót 
kell alkalmazni.

A termékeket általánosan az építőanyagokra vonatkozó előírásoknak és különösen a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell alkalmazni, az alkalmazandó nemzeti vizsgálati 
szabványokkal, engedélyekkel és az alkalmazandó nemzeti építési előírások szerint. A termékeket csak szakképzett szakemberek alkalmazhatják megfelelő ismeretek birtokában 
és kizárólag a telepítési irányelvek, a biztonsági adatlapok, a nemzeti vizsgálati tanúsítványok és engedélyek szerint. A termék használatának módjáról és helyéről további in-
formációkat a Promat kézikönyvben talál, vagy forduljon a Promat helyi munkatársaihoz. Minden vonatkozó dokumentumot díjmentesen megkaphat a helyi Promat irodától. A 
nem Európai Uniós országok esetében külön iránymutatások érvényesek. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.
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Lengyelország (központ)
Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Varsó
T +48 22 21 22 280 
F +48 22 21 22 290
top@promattop.pl
www.promattop.pl

Magyarország
Creaton South–East Europe Kft.
Malomkő u. 7. 1. emelet
2040 Budaörs
E info.hu@promat-see.com
www.promat-see.com

Marlovits Gábor
M: +36 30 343 2572
E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Bosznay Ákos
M: +36 30 455 1273
E: akos.bosznay@etexgroup.com


