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Vse fizične in mehanske vrednosti so povprečne vrednosti, določene na podlagi standardne proizvodnje in prever-
jene skladno z internimi postopki. Značilne vrednosti so podane kot smernice. Številke se lahko spreminjajo glede na 
uporabljene metode testiranja. Če je določena vrednost ključna za specifikacijo, se prosimo posvetujte s Promatovim 
Tehničnim oddelkom.

PROMASTOP®-U
Požarna manšeta
Tehnični list

Opis proizvoda
PROMASTOP®-U je manšetni trak z intumescenčnim 
materialom za požarno zatesnitev prebojev v zidovih in tleh. 
PROMASTOP®-U je na voljo v traku po 150 ali 152 členkov 
(dolžine 15 mm), ki ga lahko po potrebi skrajšamo na dolžino, 
ki ustreza zunanjemu premeru cevi.

Področja uporabe
Požarna manšeta PROMASTOP®-U se uporablja za zatesnitev 
prebojev plastičnih cevi (npr. odpadne cevi, cevi s pitno vodo, 
pnevmatske cevi) skozi zidove in strope, z namenom prepreče-
vanja širjenja dima in ognja.

Prednosti za uporabnika
• patentiran unikaten prilagodljiv trak
• paket vsebuje: trak, sponke, pritrdilne elemente
• enostavna uporaba pritrdilnih elementov
• univerzalno prilagodljiva velikost
• preizkušen z različnimi tipi plastike
• vsebuje intumescenčni material

Konstrukcije in proizvodi so preverjeni, klasificirani in 
odobreni skladno s spodnjimi standardi
• EN 1366-3
• EN 13501-2
• ETA 13/0378
• ETAG 026-2

Embalaža in pakiranje
Paket vsebuje:
• manšetni trak (dolžine 2250 mm = 150 členkov)
• 15 montažnih sponk
• 15 pritrdilnih elementov 
• 5 nalepk za označevanje (za označitev prehoda cevi na steni 

ali stropu)
Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skladiščenje
• Hranite jih v suhih prostorih.

Varnostna navodila
• Prosimo preberite list z varnostnimi informacijami za 

dodatna pojasnila.

Tehnični podatki in lastnosti

Kategorija rabe razred X

Mere manšetnega traku

Debelina pribl. 13 mm

Širina pribl. 50 mm

Dolžina pribl. 2250 mm (=150 členkov)

Število členkov, manšet in pritrdilnih sponk (*)

Zunanji
premer cevi (*)

Število členkov 
na manšeto

Približno 
število manšet 

iz enega 
paketa

Potrebno 
število 

pritrdilnih 
sponk na 
manšeto

43 mm 15 10 2

50 mm 17 8,5 2

55 mm 18 8 2

63 mm 20 7,5 2

69 mm 21 7 2

75 mm 22 6,5 3

83 mm 24 6 3

90 mm 25 6 3

110 mm 29 5 3

114 mm 30 5 3

125 mm 33 4,5 3

140 mm 36 4 5

160 mm 40 3,75 5

200 mm 49 3 5

(*) Podrobnejše informacije dobite pri našem tehničnem oddelku.
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Za ostale Promat naslove obiščite  
www.promat-international.com.
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