
www.promat-see.com

PROMATECT®-200
Placă de construcție rezistentă la foc



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. 

PROMATECT®-200
Placă de construcție rezistentă la foc
Fişă tehnică

Descrierea produsului
Placa din silicat rezistenta la foc cu liant PROMAXON®, 
rezistent la umezeala, cu dimensiuni stabile, format mare si 
autoportant. Sunt produse in conformitate cu standardul de 
calitate ISO 9001.

Domenii de aplicare
Executia elementelor de constructie si protectia tehnica 
impotriva incendiilor in conformitate cu standardul EN 
in toate domeniile de constructie de cladiri si constructii 
industriale (de exemplu, structuri din otel, partitii rezistente 
la foc, amortizoare antifoc, structuri de perete, elemente de 
fatada). PROMATECT®-200 are urmatoarele utilizari (conform 
EAD 350142-00-1106):  la interior (tip Z2).

Valori statice

Rezistenţa la încovoiere σrupere Rezistență la întindere Zrupere Rezistenţa la compresiune ┴

(încovoiere f ≤ l/250, 
siguranţă structurală n ≥ 3) 3,0 N/mm2 (în sens longitudinal) 1,2 N/mm2 (în sens longitudinal)

4,7 N/mm2

(perpendicular pe suprafata placi)

Caracteristici

Clasa materialului de construcţii A1, SR EN 13501-1

Caracteristici suprafeţe faţă netedă, spatele crestat

Depozitare a se depozita la loc uscat

Amplasarea deşeurilor
resturile pot fi amplasate întrun 
depozit pentru deşeuri construcţii 
de clasa I (EWC - cod: 17 01 07)

Date tehnice

Densitate ρ cca 835 kg/m3

Umiditate cca 1 – 2 % (uscat la aer)

Alcalinitate (valoare pH) cca 9

Conductibilitate termică λ cca 0,189 W/m.K

Coeficientul de rezistenţă la 
difuzia vaporilor de apă µ cca 4,0

Rezistenţa la extracţie

Rezistenţa la extracţie a şuruburilor (Zrupere)

Tip şurub
Şurub autofiletant        

3,9 x 55 (G 233/355)
Knipping

Şurub autofiletant        
4,2 x 45 (Hi-Lo-ghivent) 

Knipping

Şurub autofiletant     
ABC-Spax 4,5 x 40

Şurub autofiletant    
ABC-Spax 4,5 x 50

Piuliţă                                
(tip B 3815) RAMPA

Fixare pe suprafaţa panoului pe suprafaţa panoului pe suprafaţa panoului pe suprafaţa panoului pe suprafaţa panoului

Adâncimea de filetare a 
şuruburilor 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Rezistenţa la extracţie Zrupere n/a * n/a * n/a * n/a * n/a *

* detaliu indisponibil

Dimensiuni şi greutăţi

Grosimea şi greutatea plăcii

Dimensiuni standarde 2500 mm x 1200 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Toleranţă
dimensională

grosimea ±0,5 mm

lungimea şi lăţimea +0/-3 mm

Greutatea plăcii
(kg/m2)

în stare uscată cca 10,7 cca 11,7 cca 14,0 cca 15,6 cca 19,5 cca 23,4

+20 °C, 65 % umi. rel. cca 11,6 cca 12,6 cca 15,1 cca 16,8 cca 21,1 cca 25,1
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