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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®-U
Protipožiarna manžeta
Technický list

Popis výrobku
PROMASTOP®-U je protipožiarny tesniaci systém plastových 
rúr prestupujúcich cez steny a stropy. Dodáva sa ako pás 
zložený zo 150 alebo 152 segmentov dĺžky 15 mm, ktoré 
sa dajú jednoduchým spôsobom oddeliť, čím sa dosiahnu 
požadované dĺžky pásov v závislosti od vonkajších priemerov 
plastových rúr.

Oblasti použitia
Systém PROMASTOP®-U bol navrhnutý  na požiarne tesnenie 
prestupov plastových rúr a zabránenie prestupu dymu a poži-
aru cez steny a stropy.

Výhody pre zákazníka
• Unikátny patentovaný odlamovací pás
• Obsahuje potrebné komponenty: pás, príchytky, upevnenie
• Praktický zásobník
• Koncept “jeden typ pre všetky rúry”
• Skúšaný s rôznymi rúrami
• Pás obsahuje napeňovaciu vložku
• Nižšie náklady na skladové zásoby

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3
• STN EN 13501-1, -2
• ETAG 026-2
• ETA 13/0378

Spôsob dodania
Jedno balenie obsahuje:
• 1 pás (dĺžka 2250 mm = 150 segmentov)
• 15 príchytiek
• 15 natĺkacích klincov
• 5 identifikačných štítkov
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
• Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov

Technické údaje

Vhodnosť pre prostredie Typ X

Rozmery tesniaceho pásu

Hrúbka cca. 13 mm

Šírka cca. 50 mm

Dĺžka cca. 2250 mm (= 150 segmentov)

Počet segmentov, manžiet a príchytiek (*)

Pre vonkajší Ø 
rúry (*)

Počet 
segmentov na 

manžetu

Počet mažiet z 
balenia

Požadovaný 
počet 

príchytiek na 
manžetu

43 mm 15 10 2

50 mm 17 8,5 2

55 mm 18 8 2

63 mm 20 7,5 2

69 mm 21 7 2

75 mm 22 6,5 3

83 mm 24 6 3

90 mm 25 6 3

110 mm 29 5 3

114 mm 30 5 3

125 mm 33 4,5 3

140 mm 36 4 5

160 mm 40 3,75 5

200 mm 49 3 5

(*) Viac informácií môžete dostať od nášho technického oddelenia.



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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