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Технически лист

Описание на продукта
Силикатна пожарозащитна плоскост с циментово свързващо 
вещество, влагоустойчива, с устойчива форма, голям размер 
и самоносеща се. Качеството на производство се гарантира 
по стандарт ISO 9001.

Области на приложение
Производство на самостоятелни въздуховоди, 
димоотводи и обличане на канали от ламарина. PROMA-
TECT®-L500 е предвиден за следните употреби (според 
ЕДО 350142-00-1106): вътрешна употреба (тип Z2) и 
вътрешна употреба в условия с високата влажност (тип Z1).

Носимоспособност на изтръгване

Носимоспособност на изтръгване на винтовете (Zlom)

Тип на винта самонарезни винтове 3,9 x 45 (G 233/345) Knipping гайка (тип B 3815) RAMPA

Поставяне в повърхността на 
плоскостта

в челото на 
плоскостта

в челото на 
плоскостта

в повърхността на плоскостта

Дълбочина на завиване 
на винта 20 mm 20 mm 30 mm 15 mm

Носимоспособност на 
изтръгване Zlom

330 N 342 N 510 N 301 N

Якостни характеристики

Якост на огъване σlom Якост на опън Zlom Якост на натиск ┴

провисване f ≤ l/250, 
коеф. на сигурност n ≥ 3

3,0 N/mm2 (по дължина на 
плоскостта)

1,2 N/mm2 (по дължина на 
плоскостта)

5,5 N/mm2 (напречно на 
повърхността на плоскостта)

Свойства

Клас по реакция на огън A1, БДС EN 13501-1

Свойства на повърхността от двете страни е гладка, като 
обратната е с лека текстура

Складиране да се складира на сухо място

Депониране
остатъците могат да се 
изхвърлят в депа за строителни 
отпадъци клас I (EWC 17 01 07)

Технически данни

Обемна плътност ρ около 500 kg/m3

Съдържание на влага около 3 -5% (изсушено на въздух)

Алкалност (pH-стойност) около 9

Топлопроводност λ около 0,09 W/m.K

Коефициент на проницаемост 
на водни пари μ около 3,2

Размери и тегло

Дебелини и тегла

Стандартни размери 2500 mm x 1200 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 50 mm 60 mm

Стандартно 
отклонение

дебелина ±0,5 mm

дължина и ширина ±3,0 mm

Тегло на плоскостта 
(kg/m2)

в сухо състояние около 10,0 около 12,5 около 15,0 около 17,5 около 25,0 около 30,0

+20 °C, 65 % отн. вл. около 10,5 около 13,1 около 15,8 около 18,4 около 26,3 около 31,5

Всички физични и механични стойности са усреднени, на база стандартното производство и изпитани според вътрешните процедури. Обичайните стойности са 
дадени като насоки. Цифрите могат да се променят в зависимост от използвания изпитателен метод. Ако определена стойност е от първостепенна важност за 
спецификация, моля обърнете се към Техническия отдел на Promat.
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