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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.

Promat®-Spachtelmasse
Protipožiarna stierka
Technický list

Popis výrobku
Promat®-Spachtelmasse je vysokoplastická biela suchá 
protipožiarna stierková  zmes so širokými možnosťami použitia. 
Po zmiešaní s čistou vodou vznikne plastická pružná hmota, 
ktorá po vytvrdnutí výborne priľnie k povrchom konštrukcií. Je 
priedušná a prakticky chemicky inertná. Materiál bol navrhnutý 
pre použitie na savé povrchy 

Oblasti použitia
Vyplnenie škár a medzier medzi panelmi, stierkovanie spojov 
dosiek, zahladenie hlavičiek klincov, skrutiek a sponiek. 
Celoplošné stierkovanie dosiek. Vyplnenie dier a trhlín v stenách, 
stropoch a obkladoch.

Protipožiarna stierka Promat®-Spachtelmasse je určená len pre 
vnútorné použitie.

Spracovanie
Zbytky omietky, náterov a tapiet sa musia odstrániť. Rovnako aj 
znečistenie voskom, olejom alebo tukom sa musí odstrániť pred 
aplikáciou. Povrch má byť suchý a bezprašný. V prípade potreby 
sa povrch zdrsní a navlhčí alebo napustí bežným penetračným 
náterom.

Doba spracovania stierky Promat®-Spachtelmasse je približne 
45 minút. Ak už zmes stuhne, nemôže sa riediť pridaním vody. 
Spracovanie je možné pri teplotách nad +5 °C, používa sa 
špachtľa a hladítko.

Širka škáry medzi doskami môže byť až 10 mm. Vyplňte 1,0 až 
1,5 m škáry, v závislosti od nasiakavosti dosiek, vložte škárovú 
výstuž, pritlačte špachtľou a vyhlaďte hladítkom. Stuhnutý 
povrch zahľaďte znova so škárovou výstužou (v šírke asi 200 
mm) a potom po vyschnutí aplikujte ďalšiu tenkú vrstvu, ktorú 
roztiahnete dostatočne široko do plochy dosky. Na dosiahnutie 
hladkého povrchu sa vysušená vrstva spravidla prebrusuje.

V prípade potreby niekoľko krát prestierkujte hlavičky skrutiek 
protipožiarnou stierkou Promat®-Spachtelmasse a zahľaďte.

Na prípravu čerstvej zmesi sa použije 9,6 l čistej vody 
(vodovodnej) na 20 kg Promat®-Spachtelmasse (originálne 
balenie). Rozptýľte Promat®-Spachtelmasse vo vode, nechajte 
trochu vody na hladine a počkajte 2 minúty potrebné na 
namočenie. Rozmiešajte zmes ručne alebo s miešadlom, kým 
dosiahnete hladkú hmotu. Nepridávajte ďalší prach Promat-
Spachtelmasse (riziko vzniku hrudiek). Pridávať ďalšie látky nie 
potrebné ani dovolené.

Pre konečné vyhladenie má byť zámes trochu redšia a 
plastickejšia. Po ukončení práce riadne uzavrite otvorené vrece.

Spôsob dodania
• suchý prach v papierových vreciach 20 kg
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
Skladujte na suchom a studenom mieste na paletách alebo 
drevených roštoch. Skladovateľnosť v originálnom neotvorenom 
obale je najmenej 6 mesiacov.

Technické údaje

Farba biela

Alkalita (hodnota pH) cca. 7 - 9

Pevnosť v ohybe * 
(podľa DIN 1164)

1,0 N/mm2 (po 1 dni)
4,8 N/mm2 (po 28 dňoch)

Pevnosť v tlaku *
(podľa DIN 1164)

2,0 N/mm2 (po 1 dni)
9,0 N/mm2 (po 28 dňoch)

Spotreba
cca. 250 g/m2 (normálne hladenie)
cca. 350 g/mb (vyplnenie škár a hladenie)
cca. 1000 g/m2/mm (plošné stierkovanie)

* pri profesionálnej inštalácii
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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.


