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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®-FC MD
Protipožiarna manžeta
Technický list

Technické údaje

Farba antracitová sivá

Konzistencia pružná manžeta s fóliou z 
nehrdzavejúcej ocele

Štartovacia teplota cca. 190 °C 

Hrúbka cca. 5,5 mm

Šírka cca. 55 mm

Kategória použitia Typ X

Trieda reakcie na oheň Eurotrieda B-s1,d0

Popis výrobku
PROMASTOP®-FC MD je protipožiarna manžeta pre plastové 
potrubia rôzneho priemeru, so špeciálnym napeňujúcim 
tesnením a povrchom z nehrdzavejúcej ocele. Manžeta je 
skúšaná podľa STN EN 1366-3 pre konfigurácie potrubí s 
otvoreným koncom (U/U) s priemerom do 125 mm.

Oblasti použitia
Protipožiarna manžeta PROMASTOP®-FC MD je testovaná 
na tesnenie prestupov plastových potrubí cez ľahké priečky 
a masívne steny a stropy pri povrchovej montáži a zaisťuje 
požiarnu odolnosť od EI 30 do EI 120 (U/U) vo všetkých 
triedach expozície (X).  Je vhodná pre bežné plastové potrubné 
materiály ako PVC, PP, PE.

Výhody pre zákazníka
• Pružná manžeta
• Rýchla a ľahká inštalácia
• Riešenie na mieru
• Testované na štandardných plastových potrubiach z PP, PE 

a PVC
• Vďaka nízkej hrúbke je vhodná na použitie na ťažko 

dostupných miestach
• Jedna vrstva do Ø 125 mm

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3 
• STN EN 13501-1/2 
• EAD 350454-00-1104

Spôsob dodania
• 3200 mm manžeta (= 7 manžiet s priemerom 110 mm)
• 7 spojovacích príchytiek A *
• 7 spojovacích príchytiek B *
• 21 fixačných príchytiek C *
Zmeny vyhradené. 
* Dostupné sú ďalšie upevňovacie prvky/príchytky.

Skladovanie
• Skladovať v suchom sklade

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov.

Veľkosti manžiet

Vonkajší 
priemer 
potrubia 

(mm)

Dĺžka
manžety  

(mm)

Počet manžiet 
z 1 balenia

Počet 
požadovaných 

príchytiek

40 225 14 2

50 255 12 2

64 300 10 3

75 335 9 3

90 380 8 3

110 445 7 3

125 490 6 4
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