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PROMATECT®-XS
Protipožiarna konštrukčná doska
Technický list

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.

Popis výrobku
PROMATECT®-XS je nehorľavá sadrová doska vystužená s 
vláknom. Vďaka svojim vlastnostiam zaručujú ochranu konštrukcií 
od R 15 až do R 240. Dosky PROMATECT®-XS sa tiež vyznačujú 
veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, akými sú odolnosť 
proti nárazu, tvrdosť, ako aj pevnosť v ohybe a v tlaku. Dosky 
PROMATECT®-XS majú rovné pozdĺžne alebo zaoblené 
hrany. Neobsahujú nebezpečné zlúčeniny – sú ekologické a 
recyklovateľné.

Oblasti použitia
Dosky PROMATECT®-XS je možné použiť v bytových a 
nebytových stavbách (napr. verejné budovy) ako protipožiarnu 
ochranu oceľových konštrukcií (nosníky, stĺpy).

Preprava a montáž dosiek
Preprava a montáž dosiek musí prebiehať v súlade so 
všeobecnými pokynmi výrobcu. V prípade rezania dosiek 
pomocou vysokootáčkovej píly je nutné použiť ochrannú 
masku. Pri spájaní dosiek sa používajú bežne dostupné 
spojovacie prvky, ako sú spony, klince alebo skrutky. Na 
opracovanie dosiek sa používajú rovnaké štandardné nástroje 
ako pri opracovaní dreva.

Spôsob dodania
• 12,5 mm: 32 ks/paleta
• 15 mm: 26 ks/paleta
• 20 mm: 24 ks/paleta
• 25 mm: 18 ks/paleta
Zmeny vyhradené.

Rozmery a hmotnosti

Hrúbka dosky a hmotnosť

Štandardné rozmery
2500 mm x 1200 mm

12,5 mm 15 mm 20 mm 25 mm
3000 mm x 1200 mm

Hmotnosť dosky (kg/m2) v suchom stave cca. 11,0 cca. 13,5 cca. 18,0 cca. 25,3

Technické údaje

Objemová hmotnosť ρ cca. 900 kg/m3

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca. 0,25 W/m.K

Faktor difúzneho odporu µ cca. 10,0

Trieda reakcie na oheň A1, STN EN 13501-1

Skladovanie v suchom sklade
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