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

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 îndru-
mare. 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. 

Descrierea produsului
PROMATECT®-XS este placa inovativa de inalta performanta, 
special conceputa pentru protectia la foc a elementelor 
structurale de otel precum coloane sau grinzi cu sectiuni 
inchise sau deschise, cand se solicita o protectie riguroasa la 
foc Multumita proprietatilor sale, aceasta garanteaza protectia 
structurilor de la R 30 la R 300. Placa este deasemenea 
caracterizata de proprietati mecanice foarte bune, cum 
ar fi rezistenta la impact, rigiditate precum si rezistenta la 
incovoiere si rezistenta la compresiune. 
PROMATECT®-XS prezinta muchie dreapta si nu contine 
compusi periculosi - este un produs prietenos cu mediul 
inconjuroator si reciclabil.

Domenii de aplicare
Plăcile PROMATECT®-XS pot fi folosite atât în construcții 
rezidențiale și nerezidențiale (de exemplu, clădiri de utilitate 
publică) ca protecție la foc a structurilor metalice (grinzi, 
stâlpi). Este potrivit pentru utilizari semi-expuse (tip Y, Z1 si Z2 
conform EAD 350142-00-1106).

Transportul și montajul plăcilor
Transportul și montarea plăcilor trebuie să fie în conformitate 
cu recomandările producătorului general. În cazul tăierii plăcii 
cu un dispozitiv electric cu rotație ridicată, trebuie sa se poarte 
o mască de protecție. Fixarea plăcilor se realizează cu ajutorul 
unor elemente de fixare disponibile în comerț, cum ar fi capse, 
cuie sau șuruburi. Pentru prelucrarea plăcilor se folosesc 
aceleași instrumente ca  pentru prelucrarea lemnului.

Ambalaj
• 12,7 mm: 32 buc./palet
• 15 mm: 26 buc./palet
• 18 mm: 24 buc./palet
• 20 mm: 24 buc./palet
• 25 mm: 18 buc./palet
Valorile de mai sus pot suferi modificări.

Dimensiuni şi greutăţi

Grosimea şi greutatea plăcii

Tabelul 2500 mm x 1200 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm

Toleranţă
dimensională

grosimea -0,6/+0,2 mm ±0,5 mm

lungimea şi lăţimea -5/+0 mm

Greutatea plăcii (kg/m2) în stare uscată cca 11,2 cca 13,5 cca 16,2 cca 18,0 cca 25,3

Date tehnice

Densitate ρ cca 915 kg/m3

Conductibilitate termică λ cca 0,25 W/m.K

Coeficientul de rezistenţă la 
difuzia vaporilor de apă µ 10 - 13

Clasa materialului de construcţii A1, SR EN 13501-1

Depozitare a se depozita la loc uscat
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