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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.

PROMASPRAY®-P300
Protipožiarna omietka
Technický list

Popis výrobku
PROMASPRAY®-300 je priemyselne vyrábaná prášková 
zmes nízkej hmotnosti pripravená na použtie. Vyvinutá bola 
pre nanášanie striekaním. Materiálové zloženie je na báze 
vermikulitu a sádry. V miešačke sa k zmesi pridáva voda. V 
závislosti od hrúbky nástreku a vlastností chránenej konštrukcie 
sa dosahuje požiarna odolnosť od 15 do 360 minút.

Oblasti použitia
Výrobok je vhodný do vnútorných priestorov (ETAG 018-3, typ 
Z2) pre požiarnu ochranu:
• betónových konštrukcií
• oceľových nosných konštrukcií
• betónových nosných stropov s trapézovým plechom
• drevených nosných konštrukcií

Výhody systému
• ľahká trvanlivá omietka vhodná aj pre vysokú požiarnu 

odolnosť
• ekonomická a rýchla aplikácia
• zlepšenie akustiky a tepelnej izolácie
• požiarna ochrana rebierkových stropov

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
Pre PROMASPRAY®-P300 bolo vydané Európske technické 
posúdenie (ETA). Podľa príslušnej európskej normy EN sa 
skúšali nosné oceľové a betónové konštrukcie, ako aj drevené 
a kompozitné stropy. Podľa hrúbky ochrannej vrstvy a spôsobe 
použitia sa dosahujú požiarne odolnosti od R(EI) 15 do 
R(EI) 360.

Spôsob dodania
• plastové vrecia po 20 kg
• 24 ks/paleta
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
• v suchom a chladnom priestore
• chrániť pred vlhkosťou
• skladovanie v originálnom neotvorenom balení až 6 

mesiacov
• otvorené balenie čo najskôr spotrebovať

Bezpečnostné údaje
• uchovávajte mimo dosahu detí
• uchovávajte mimo dosahu potravín
• ďalšie pokyny sú v karte bezpečnostných údajov

Technické údaje

Objemová hmotnosť

310 kg/m3 ± 15% pri dávkovom 
spôsobe miešania
450 kg/m3 +- 15% pri 
kontinuálnom miešaní

Alkalita (pH) cca. 8 - 8,5

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,078 W/m.K pri 24°C

Vlastnosti

Trieda reakcie na oheň A1 podľa EN 13501-1

Minimálna hrúbka nástreku 8 mm

Typická hrúbka nástreku 8 – 76 mm

Hrúbka jednej vrstvy cca. 15 – 20 mm

Spôsob tuhnutia hydratácia

Tuhnutie prvej vrstvy 10-15 hodín pri 20°C, 50% 
relatívna vlhkosť vzduchu

Príprava podkladu BONDSEAL® (cca. 150 g/m²)
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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.


