
PROMASTOP®-S, PROMASTOP®-L 
Пожарозащитни възглавници
Указания за работа с продукта
Запълващо уплътнение



1

PROMASTOP®-S, PROMASTOP®-L Пожарозащитни възглавници
Указания за работа с продукта

PROMASTOP®-S and PROMASTOP®-L
Пожарозащитни възглавници

PROMASTOP®-S и PROMASTOP®-L са пожарозащитни 
възглавници на графитна основа, които позволяват бърз 
и лесен безпрахов монтаж. Възглавниците могат да се 
използват повторно, стига да не са били изложени на огън. 

Обща информация
•	 Подходящи са за кабелни транспортни системи и 

пластмасови тръби с максимален външен диаметър на 
тръбите 50 mm.

•	 Поставете възглавниците PROMASTOP®-S и 
PROMASTOP®-L шахматно, по подобие на начина 
използван при стоежа на къщи.

•	 Оставете достатъчно пространство около инсталациите 
за поставяне на пожарозащитното запълващо 
уплътнение. В противен случай, такова пространство 
трябва да се създаде в последствие.

Информация за монтаж на системата 
За допълнителна информация относно монтажа около 
кабели,  тръби, въздухопроводи и фуги моля проверете в 
ЕТО, класификационните протоколи или Ръководството.

Информация за безопасността
Информационният лист за безопасност е наличен при 
поискване.

Отвор Обем на кабелите

Комбинация PROMASTOP®-S 
и PROMASTOP®-L

10% 20% 30% 40%

0,1 m² PROMASTOP®-S + 3 2 2 2

PROMASTOP®-L 12 11 10 9

0,2 m² PROMASTOP®-S + 6 4 4 4

PROMASTOP®-L 24 22 20 18

0,3 m² PROMASTOP®-S + 9 6 6 6

PROMASTOP®-L 36 33 30 27

0,4 m² PROMASTOP®-S + 12 8 8 8

PROMASTOP®-L 48 44 40 36

0,5 m² PROMASTOP®-S + 15 10 10 10

PROMASTOP®-L 60 55 50 45

0,6 m² PROMASTOP®-S + 18 12 12 12

PROMASTOP®-L 72 66 60 54

0,7 m² PROMASTOP®-S + 21 14 14 14

PROMASTOP®-L 84 77 70 63

0,8 m² PROMASTOP®-S + 24 16 16 16

PROMASTOP®-L 96 88 80 72

0,9 m² PROMASTOP®-S + 27 18 18 18

PROMASTOP®-L 108 99 90 81

1,0 m² PROMASTOP®-S + 30 20 20 20

PROMASTOP®-L 120 110 100 90
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Продуктите трябва да се използват съгласно разпоредбите за строителните материали като цяло и в частност за продуктите за пожарозащита, едновременно с 
приложимите националните изпитвателни сертификати и одобрения и в съответствие с приложимите национални строителни наредби. С продуктите могат да 
работят единствено обучени професионалисти с необходимите знания и единствено след задълбочен преглед на ръководствата за монтаж, информационните 
листи за безопасност, националните сертификати от изпитвания и одобрения. За допълнителна информация относно как и къде да използвате този продукт, моля 
направете справка в ръководството на Promat или се свържете с местния офис на Promat. Всички необходими документи могат да се получат безплатно от местния 
офис на Promat. За страни извън Европейския съюз са на разположение отделни ръководства. Ако са ви необходими, моля свържете се с нас.

1. Почистете отвора. 2. Единствено при хоризонтални 
монтажи: към долната страна 
на пода захванете поддържаща 
конструкция (например 
стоманена мрежа).

3. Първият слой възглавници трябва 
да се постави под кабелите и/или 
тръбите.

4. Покрийте кабелите и/или 
тръбите с пожарозащитните 
възглавници.

5. Затворете отвора с 
пожарозащитните възглавници, 
които трябва да бъдат поставени 
като тухли, с шахматно 
разположени вертикални фуги. 
Възглавниците трябва да са 
мушнати много плътно в отвора. 
Много важно е в него и около 
инсталациите да няма никакви 
отвори.

Указания за монтаж

5. Поставете обозначителен етикет. 
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