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PROMASTOP®-FC MD
Tűzgátló mandzsetta

A PROMASTOP®-FC MD hő hatására habosodó 
töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból 
álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető 
anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához. A 
mandzsettát MSZ EN 1366-3 szerint tesztelték 
mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U) 

ø 200 mm csőátmérőig.

Általános információk
 → A PROMASTOP®-FC MD mandzsetta az építményszerkezet 

síkjára szerelhető.
 → A tűzgátló mandzsettákat falátvezetések esetén párban kell 

szerelni. Födém- vagy álmennyezeti átvezetés esetén csak 
egy mandzsettára van szükség az alsó oldalon.

 → A mandzsetták merev fogadófelületre rögzíthetők (beton, 
tömör tégla, kő, gázbeton, falazó elem stb.). Fúrjon egy 
lyukat és telepítse.

 → A mandzsettákat a tűzállósági teljesítménytől függően 
spirálcsavarokkal vagy menetes rudakkal (legalább M6) 
lehet a bevonatolt kőzetgyapot lezáráson (tűzgátló lágy 
lezáráson) rögzíteni.

 → Ha a mandzsettákat gipszkarton falazathoz rögzítik, a 
rögzítésnek legalább M6 menetes rudakból kell állnia, 
amely a falszerkezet teljes vastagságán átmegy; a menetes 
rudak mindkét végén csavarok és alátétek rögzítik a 
mandzsettákat a helyükre.

 → A PROMASTOP®-FC MD a 40 mm és 200 mm közötti 
átmérőjű csövekhez alkalmas (a csövek anyagát az 
osztályozási jelentésben találja). 40 - 125 mm átmérőjű 
műanyag csőtoldások körüli alkalmazás esetén egy 
további „C” rögzítőkapcsot kell felszerelni.

 → Födém- és falsarkokban elhelyezkedő műanyag csövek 
átvezetése lezárható PROMASTOP®-FC MD mandzsettával, 
ahol a mandzsetta nem öleli körbe teljesen a cső kerületét. 
A mandzsettát 40 mm csőátmérő esetén egy „C” és két 
„D” rögzítőkapoccsal kell rögzíteni, > 40 mm és ≤ 110 
mm átmérőjű csövek esetén két „C” rögzítőkapcsot és 
három „D” rögzítőkapcsot kell használni (a rögzítőkapcsok 
felszerelését lásd a rajzokon).

 → A PROMASTOP®-FC MD 14 - 63 mm átmérőjű ötrétegű 
(alumínium-kompozit) csövekhez is tanúsított.

 → Műanyag csőkötegeket 75 mm átmérőig teszteltek; a 
műanyag csőtípusokat az ETA-ban és az osztályozási 
jelentésben találja.

Telepítési adatok
Az ETA-ban, az osztályozási jelentésben vagy kézikönyvünkben 
talál további információkat a telepítéssel kapcsolatban.

Biztonsági információk
A biztonsági információkat tartalmazó adatlap kérésre 
elérhető.

FIGYELEM! Mindig viseljen munkavédelmi 
kesztyűt az éles szélek által okozott vágások 
elkerülése érdekében!

Külső 
csőátmérő 

[mm]

A mandzsetta 
hossza
[mm]

Szükséges „C” 
rögzítőkapcsok 

száma

Szükséges „D” 
rögzítőkapcsok 

száma

40 225 2 –

50 255 2 –

64 300 3 –

75 335 3 –

90 380 3 –

110 445 3 –

125 490 4 –

160 600
2

(1. mandzsetta)
4

(2. mandzsetta)

200 720
2

(1. mandzsetta)
4

(2. mandzsetta)

PROMASTOP®-FC MD 

A záróelem
B záróelem

C rögzítőkapocs
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1.1 A szemközti oldalon lévő táblázat szerint 

egy megfelelő eszköz – mérőszalag és olló 

vagy egyéb vágóeszköz – segítségével vágja 

méretre a mandzsettát.

1.2 Helyezze a méretre vágott darabot egy sík 

felületre úgy, hogy a hőre habosodó oldal 

legyen látható. Az „A” és a „B” záróelemet 

rögzítse a szalag végein, pl. fogó segítségével 

(ha kattanó hangot hall, akkor az elemek 

rögzítése megfelelő).

1.3 Fogó segítségével hajlítsa meg az oldalsó 

kis kapcsokat 90°-os szögben. Javasolt a 

megmaradó szalag végére is záróelemet 

szerelni, hogy a szalag vége stabil maradjon.

1.4 A szalagot a fémfóliás oldalával kifelé rögzítse a 

cső köré úgy, hogy az „A” záróelemet beilleszti 

a „B” záróelembe, majd a zárókapcsot 

180°-kal elhajlítja.

1.5 Szerelje fel az előírt számú „C” rögzítőkapcsot a 

mandzsettára és helyezze el őket egyenletesen.

1.6 A mandzsettát M6 menetes rúddal rögzítse 

(szerelt falak esetében); tömör falak és 

födémek esetében használjon betoncsavarokat 

vagy horgonyokat.

2.1 A szemközti oldalon lévő táblázat szerint 

egy megfelelő eszköz – mérőszalag és olló 

vagy egyéb vágóeszköz – segítségével vágja 

méretre a mandzsettát.

2.2 Helyezze a méretre vágott darabot egy sík 

felületre úgy, hogy a hőre habosodó oldal 

legyen látható. Az „A” és a „B” záróelemet 

rögzítse a szalag végein, pl. fogó segítségével 

(ha kattanó hangot hall, akkor az elemek 

rögzítése megfelelő).

2.3 Fogó segítségével hajlítsa meg az oldalsó 

kis kapcsokat 90°-os szögben. Javasolt a 

megmaradó szalag végére is záróelemet 

szerelni, hogy a szalag vége stabil maradjon.

2.4 A szalagot a fémfóliás oldalával kifelé rögzítse a 

cső köré úgy, hogy az „A” záróelemet beilleszti 

a „B” záróelembe, majd a zárókapcsot 180°-kal 

elhajlítja.

2.5 Szereljen fel 2 db „C” rögzítőkapcsot 

egymással szemben, majd rögzítse szerelt 

falhoz M6 menetes rudak, merev falhoz 

csavarok segítségével.

2.6 Helyezzen fel egy második mandzsettát és 

szereljen fel 4 db „D” rögzítőkapcsot a dupla 

mandzsettára, majd helyezze el egyenletesen 

a mandzsettán és rögzítse csavarokkal vagy 

horgonyokkal.
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1.0
Telepítési útmutató: 40 – 125 mm 
csőátmérőhöz egyetlen mandzsetta

2.0
Telepítési útmutató: 160/200 mm 
csőátmérőhöz dupla mandzsetta
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A termékeket általánosságban az építőanyagokra és különösen a tűzvédelemre vonatkozó 
rendelkezések szerint kell használni, az alkalmazandó nemzeti vizsgálati tanúsítványokkal és 
engedélyekkel, valamint az alkalmazandó nemzeti építési szabályokkal összhangban. A terméket csak 
megfelelő szaktudással rendelkező képzett szakemberek használhatják, kizárólag az 
alkalmazástechnikai útmutatók, a biztonsági adatlapok, a nemzeti vizsgálati tanúsítványok és 
engedélyek alapos áttanulmányozását követően. A termék használatára vonatkozóan további 
információkat a Promat kézikönyvében talál, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Promat 
szakemberekkel. Minden releváns dokumentum ingyenesen hozzáférhető a helyi Promat 
kirendeltségen. A nem EU-tagországokra külön irányelvek vonatkoznak. Szükség esetén vegye fel 
velünk a kapcsolatot.
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