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Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery na základe štandardnej produkcie a testované v súlade s 
vnútornými postupmi. Typické hodnoty sú uvedené orientačne. Tieto údaje sa môžu meniť v závislosti od použitej 
skúšobnej metódy. Ak má konkrétna hodnota zásadný význam pre špecifikáciu, obráťte sa na Promat Technické 
oddelenie.

PROMASTOP®-CC
Protipožiarny náter
Technický list

Popis výrobku
PROMASTOP®-CC je „hybridný“ protipožiarny náter na vodnej 
báze. Spája v sebe výhody intumescentých a ablatívnych 
protipožiarnych náterov. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred 
šírením dymu a  požiaru cez prestupujúce inštalácie.

Oblasti použitia
PROMASTOP®-CC je protipožiarny náter určený pre tesnenie 
otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre 
použitie na tesnenie prestupov  káblov, káblových zväz-
kov, horľavých a nehorľavých rúr, ako aj pre VZT potrubia 
s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov 
konštrukcií. Protipožiarny náter PROMASTOP®-CC je skúšaný 
aj pre zabránenie šíreniu požiaru po kábloch.

Výhody systému
• Vhodný pre použitie vo vlhkých priestoroch (vysoká 

vlhkosť, špliechajúca voda, atď.)
• Vynikajúca priľnavosť
• Útlm hluku

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3, -4
• STN EN 13501-1, -2
• ETAG 026-2
• EN ISO 10140-2
• EN ISO 717-1
• EN 50266-1-1:01 a 2-2:01
• IEC 60331-11:02 a 21:01

Balenie
• 12,5 kg/vedro
• 44 ks/paleta
• 550 kg/paleta
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
• Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C až 35 °C
• 6 mesiacov v originálnom obale
• Po otvorení je potrebné vedro s náterom čo najskôr 

dopoužívať

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Technické údaje

PROMASTOP-CC Liquid

Farba svetlo sivá

Konzistencia tekutá

Hustota 1,5 ± 0,2 g/cm³

Vhodný pre prostredie Typ X

TRO Eurotrieda E

Obsah VOC 0 g/l

Štartovacia teplota cca. 190°C



Slovensko
Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko
Pražská 2
949 11 Nitra
T +421 377 729 165
E info.sk@promat-see.com
www.promat-see.com

Ďalšie adresy Promat nájdete na  
www.promat-international.com.
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