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PROMASTOP®-M
Protipožiarna malta
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
PROMASTOP®-M je protipožiarna malta na báze cementu. 
V kombinácii s ďalšími produktmi protipožiarnej ochrany 
dosahuje malta PROMASTOP®-M požiarnu odolnosť stien a 
podláh EI 120.

Oblasti použitia
Malta PROMASTOP®-M v kombinácii s ďalšími produktmi 
predstavuje systém ochrany pre steny a podlahy. Je určená na 
tesnenie káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých 
potrubí proti šíreniu dymu a požiaru. 

Výhody pre zákazníka
• Výborná tepelná izolácia
• V prípade menších prestupov je vhodná aj na stropnú 

aplikáciu

Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa 
noriem
• STN EN 1366-3
• STN EN 13501-2

Spôsob dodania
• 20 kg papierové vrece
• 40 ks/paleta
Zmeny vyhradené.

Skladovanie
• Skladovať v suchom a chladnom sklade: 3 °C až 35 °C 
• 12 mesiacov v originálnom obale
•  Po otvorení je potrebné balenie čo najskôr dopoužívať

Bezpečnostné údaje
• Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov
• Dbajte na R a S vety

Technické údaje

Trieda reakcie na oheň Eurotrieda A1

Vhodnosť pre prostredie Typ X

Farba svetlá šedá

Konzistencia prášok

Hustota (prášok) 330 - 430 g/l

Obsah popola 86 % ± 3 %

Hustota v mokrom stave 1,4 ± 0,2 g/cm³

Hustota v suchom stave 1,1 ± 0,2 g/cm³

Obsah vzdušných pórov 13 %

Tuhnutie po zmiešaní s vodou
cca. 60 minút (v závislosti od 
konzistencie)

Pevnosť

Čas Pevnosť v ohybe

3 dní 2,95 N/mm²

7 dní 4,0 N/mm²

28 dní 5,8 N/mm²
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Poľsko (centrála)
Etex Building Performance
Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
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Slovensko
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