
PROMATECT®-100X

Jednoduché 
riešenie požiarnej 
bezpečnosti
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Objavte nový spôsob, 
ako stavať požiarno 
deliace konštrukcie s 
Promatom 
PROMATECT®-100X je nová vysoko účinná protipožiarna doska špeciálne navrhnutá 
pre požiarno deliace konštrukcie stavieb, ako sú požiarne steny a požiarne stropy, u 
ktorých sa vyžaduje vysoký stupeň protipožiarnej ochrany.

PROMATECT®-100X je nehorľavý 
výrobok (A1), vyrobený z kalcium-sulfát-
silikátového materiálu PROMAXON®, 
navrhnutého na báze exkluzívnej 
technológie PromaX®, určenej pre 
požiarne odolné stropné podhľady, 
stropné membrány, pevné steny ako aj 
kovové a drevené montované steny.

Doska je navyše testovaná pre zvýšenie 
požiarnej odolnosti existujúcich 
konštrukcií.

PROMATECT®-100X má predpokladanú 
životnosť najmenej 25 rokov pri použití 
vo vnútorných a čiastočne exponovaných 
priestoroch definovaných smernicami 
EÚ. Jej údržba a oprava sú mimoriadne 
jednoduché.

PROMATECT®-100X predstavuje hlavne 
mechanickú stabilitu, dlhú životnosť, 
ľahké delenie spôsobom „narež a 
prelom“, nízku hmotnosť a vynikajúce 
správanie sa pri požiari.
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 Ušetrite čas

• Zostavte kompletné požiarno 

deliace konštruckie v jednej 

alebo dvoch vrstvách. Práca 

tak bude rýchlejšie hotová, s  

vynaložením menšej prácnosti.

• U všetkých aplikácií si vystačíte 

iba s 2 hrúbkami dosiek - 12 mm 

a 20 mm.

• Menej dosiek rovná sa menej 

zásob a menej prepravy.

MAXIMÁLNA 
ÚČINNOSŤ



5



6



7

  Uľahčite si 
život 

• Dosky môžete jednoducho narezať           

a prelomiť pomocou jednoduchého 

rezača 

• Stavajte stropy a priečky pomocou 

štandardných nástrojov a skrutiek

• Dosky majú hladký povrch vhodný pre 

dokonalú povrchovú úpravu pomocou 

štandardných škárovacích tmelov a 

náterov

• PROMATECT®-100X je možné použiť v 

čiastočne exponovaných priestoroch 

(trieda Y)

NAREŽ A 
PRELOM
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 Cíťte sa v  
     bezpečí

• Nehorľavý materiál (A1 podľa Euroclass) pre 

maximálnu požiarnu bezpečnosť 

• Používajte vysokokvalitné protipožiarne 

dosky od svetového lídra v oblasti požiarnej 

bezpečnosti

• PROMATECT®-100X má označenie CE pre 

zamýšľané použitie ako „protipožiarna doska“ 

a životnosť najmenej 25 rokov

TRIEDA 
REAKCIE 
NA OHEŇ 
A1
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Horizontálne 
deliace prvky

Prehľad riešení pre horizontálne deliace prvky využívajúce 

dosky PROMATECT® -100X, s priamou a rozšírenou 

oblasťou použitia podľa EN 1365-2 (nosný strop) a  

EN 1364-2 (nenosný, samonosný strop alebo stropná 

membrána).

*  Skrutky SNT od spoločnosti Siniat ponúkajú dokonalú kompatibilitu s doskami 
PROMATECT®-100X, a to z hľadiska aplikácie, ako aj z hľadiska protipožiarnej 
ochrany.

** Informácie o použití získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Promat.

*** Požiarna skúška vykonaná bez minerálnej vlny.

Norma Požiarna odolnosť Hrúbka dosky Použitie Opis Montáž Súčasti Prestupy Prítomnosť horľavých 
materiálov v dutine Revízne otvory Akustický výkon

EN 1365-2 REI 90 12 mm
Zodolnenie betónovo-murovanej 

podlahy (predpäté betónové 
nosníky)**

závesy +
minerálna vlna

• závesné tyče v osovom rozostupe 1000 mm
• primárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
   rozostupe 800 mm
• sekundárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
   rozostupe 400 mm
• skrutky typu SNT* v menovitom rozostupe 200 mm

  
Lnw: ≤ 48 dB  
Rw: ≥ 67 dB 
(s  60 mm 

minerálnou vlnou)

EN 1365-2 REI 120 12 mm
Zodolnenie betónovo-murovanej 
podlahy (štandardné betónové 

nosníky)
závesy   

Lnw: ≤ 48 dB  
Rw: ≥ 67 dB 
(s  60 mm 

minerálnou vlnou)

EN 1365-2 REI 120 12 mm Zodolnenie podlahy typu predalles
priame

upevnenie
 •  kovové hmoždinky s priemerom Ø 9 mm, vhodné pre daný typ 

dosky: 6/m² (v osovom rozostupe 500 mm a 30 mm od hrán) 

EN 1365-2 REI 120 12 mm
Zodolnenie  podlahy z ocele 

a betónu
čiastočná
priľnavosť

• upevňovacie háky v osovom rozostupe 600 mm
• oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom rozostupe 400 mm
• skrutky typu SNT* v menovitom rozostupe 200 mm 

Rw: ≥ 65 dB 
(s  40 mm 

minerálnou vlnou)

EN 1365-2 REI 90 20 mm
Zodolnenie ľahkých betónových 

dosiek a oceľových nosníkov
závesy

• závesné tyče v osovom rozostupe 1000 mm
• primárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
   rozostupe 800 mm
• sekundárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom
   rozostupe 400 mm
• skrutky typu SNT* v menovitom rozostupe 200 mm

  
Rw: ≥ 67 dB 

(s  60 mm*** 
minerálnou vlnou)

EN 1364-2 EI 120 2 x 20 mm
Nezávislý strop (vodorovná 
membrána) - požiar zdola

dvojitý kovový 
rám

 • závesné tyče s priemerom Ø 4 mm v osovom rozostupe 800 mm 
 • primárny oceľový profil 50/27 hrúbky 0,6 mm v osovom
    rozostupe 750 mm  
 • sekundárny oceľový profil 50/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
    rozostupe 500 mm  
 • skrutky typu SNT * v menovitom rozostupe 300 mm a 150 mm
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Norma Požiarna odolnosť Hrúbka dosky Použitie Opis Montáž Súčasti Prestupy Prítomnosť horľavých 
materiálov v dutine Revízne otvory Akustický výkon

EN 1365-2 REI 90 12 mm
Zodolnenie betónovo-murovanej 

podlahy (predpäté betónové 
nosníky)**

závesy +
minerálna vlna

• závesné tyče v osovom rozostupe 1000 mm
• primárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
   rozostupe 800 mm
• sekundárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
   rozostupe 400 mm
• skrutky typu SNT* v menovitom rozostupe 200 mm

  
Lnw: ≤ 48 dB  
Rw: ≥ 67 dB 
(s  60 mm 

minerálnou vlnou)

EN 1365-2 REI 120 12 mm
Zodolnenie betónovo-murovanej 
podlahy (štandardné betónové 

nosníky)
závesy   

Lnw: ≤ 48 dB  
Rw: ≥ 67 dB 
(s  60 mm 

minerálnou vlnou)

EN 1365-2 REI 120 12 mm Zodolnenie podlahy typu predalles
priame

upevnenie
 •  kovové hmoždinky s priemerom Ø 9 mm, vhodné pre daný typ 

dosky: 6/m² (v osovom rozostupe 500 mm a 30 mm od hrán) 

EN 1365-2 REI 120 12 mm
Zodolnenie  podlahy z ocele 

a betónu
čiastočná
priľnavosť

• upevňovacie háky v osovom rozostupe 600 mm
• oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom rozostupe 400 mm
• skrutky typu SNT* v menovitom rozostupe 200 mm 

Rw: ≥ 65 dB 
(s  40 mm 

minerálnou vlnou)

EN 1365-2 REI 90 20 mm
Zodolnenie ľahkých betónových 

dosiek a oceľových nosníkov
závesy

• závesné tyče v osovom rozostupe 1000 mm
• primárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
   rozostupe 800 mm
• sekundárny oceľový profil 49/27 hrúbky 0,6 mm v osovom
   rozostupe 400 mm
• skrutky typu SNT* v menovitom rozostupe 200 mm

  
Rw: ≥ 67 dB 

(s  60 mm*** 
minerálnou vlnou)

EN 1364-2 EI 120 2 x 20 mm
Nezávislý strop (vodorovná 
membrána) - požiar zdola

dvojitý kovový 
rám

 • závesné tyče s priemerom Ø 4 mm v osovom rozostupe 800 mm 
 • primárny oceľový profil 50/27 hrúbky 0,6 mm v osovom
    rozostupe 750 mm  
 • sekundárny oceľový profil 50/27 hrúbky 0,6 mm v osovom 
    rozostupe 500 mm  
 • skrutky typu SNT * v menovitom rozostupe 300 mm a 150 mm
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Vertikálne    
deliace prvky

Prehľad riešení pre vertikálne deliace prvky pomocou 

dosiek PROMATECT®-100X, s priamym a rozšíreným 

rozsahom použitia podľa EN 1364-1 (nenosné steny).

*  Skrutky SNT od spoločnosti Siniat ponúkajú dokonalú 
kompatibilitu s doskami PROMATECT®-100X, a to z hľadiska 
aplikácie, ako aj z hľadiska protipožiarnej ochrany.

Norma Požiarna odolnosť Hrúbka dosky Použitie Opis Montáž Súčasti Prestupy Prítomnosť horľavých 
materiálov v dutine Revízne otvory Akustický výkon

EN 1364-1 EI 120 12 mm

Zvýšenie požiarnej odolnosti 
pálených dutých tehál
(hrúbka min. 80 mm)

Doska na exponovanej strane

lepidlo + kovové 
kotvy

• kovové skrutky s priemerom Ø 9 mm: 4/m²
• lepidlo na báze sadry (typ Siniat P120)) 

duté tehly  
80 mm bez omietky  

Rw: ≥ 37 dB

duté tehly  
80 mm s omietkou  

Rw: ≥ 43 dB

duté tehly  
120 mm s omietkou  

Rw: ≥ 46 dB

EN 1364-1 EI 120 12 mm

Zvýšenie požiarnej odolnosti 
pálených dutých tehál
(hrúbka min. 80 mm)

Doska na neexponovanej strane

kovové kotvy • kovové skrutky s priemerom Ø 9 mm: 8/m² 

EN 1364-1 EI 180 12 mm

Zvýšenie požiarnej odolnosti 
betónových tvárnic

(hrúbka min. 80 mm)
Doska na exponovanej strane

50 mm kovový 
rám + minerálna 

vlna

• obvodový oceľový profil U
• zvislé oceľové profily v osovom rozostupe 600 mm
• skrutky typu SNT * v osovom rozostupe 250 mm
• minerálna vlna hrúbky 40 mm - hustota 40 kg/m³


duté betónové tvárnice  

80 mm bez omietky  
Rw: ≥ 56 dB

EN 1364-1 EI 120 2 x 20 mm Vertikálna membrána
50 mm kovový 

rám

• obvodový oceľový profil U 50 mm  hrúbky 0,6 mm upevnený    
   skrutkami
• oceľový C profil 47/49/50 mm hrúbky 0,6 mm v osovom
   rozostupe 600 mm
• 35 mm skrutky typu SNT * v osovom rozostupe 500 mm
   (prvá doska)
• 55 mm skrutky typu SNT * v osovom rozostupe 250 mm
   (druhá doska)
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Norma Požiarna odolnosť Hrúbka dosky Použitie Opis Montáž Súčasti Prestupy Prítomnosť horľavých 
materiálov v dutine Revízne otvory Akustický výkon

EN 1364-1 EI 120 12 mm

Zvýšenie požiarnej odolnosti 
pálených dutých tehál
(hrúbka min. 80 mm)

Doska na exponovanej strane

lepidlo + kovové 
kotvy

• kovové skrutky s priemerom Ø 9 mm: 4/m²
• lepidlo na báze sadry (typ Siniat P120)) 

duté tehly  
80 mm bez omietky  

Rw: ≥ 37 dB

duté tehly  
80 mm s omietkou  

Rw: ≥ 43 dB

duté tehly  
120 mm s omietkou  

Rw: ≥ 46 dB

EN 1364-1 EI 120 12 mm

Zvýšenie požiarnej odolnosti 
pálených dutých tehál
(hrúbka min. 80 mm)

Doska na neexponovanej strane

kovové kotvy • kovové skrutky s priemerom Ø 9 mm: 8/m² 

EN 1364-1 EI 180 12 mm

Zvýšenie požiarnej odolnosti 
betónových tvárnic

(hrúbka min. 80 mm)
Doska na exponovanej strane

50 mm kovový 
rám + minerálna 

vlna

• obvodový oceľový profil U
• zvislé oceľové profily v osovom rozostupe 600 mm
• skrutky typu SNT * v osovom rozostupe 250 mm
• minerálna vlna hrúbky 40 mm - hustota 40 kg/m³


duté betónové tvárnice  

80 mm bez omietky  
Rw: ≥ 56 dB

EN 1364-1 EI 120 2 x 20 mm Vertikálna membrána
50 mm kovový 

rám

• obvodový oceľový profil U 50 mm  hrúbky 0,6 mm upevnený    
   skrutkami
• oceľový C profil 47/49/50 mm hrúbky 0,6 mm v osovom
   rozostupe 600 mm
• 35 mm skrutky typu SNT * v osovom rozostupe 500 mm
   (prvá doska)
• 55 mm skrutky typu SNT * v osovom rozostupe 250 mm
   (druhá doska)
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Technické špecifikácie produktu
PROMATECT®-100X

Rozmery a tolerancie

Rozmery: 
•  hrúbka:  

12 mm and 20 mm

•   šírka x dĺžka:  
1200 x 2000 mm / 1200 x 2500 mm

Tolerancie dosky:
•  hrúbka: 0 / +1 (12 mm);
   0 / +2 (20 mm)
• dĺžka a šírka: -5 / 0 mm
• kolmosť: 2.5 mm/m

Súlad s predpismi

Doska má označenie CE podľa ETA 
na základe EAD-350142-00-1106 
(Protipožiarne produkty, protipožiarna 
ochranná doska) pre nasledujúce kategórie 
použitia: Z2 – vnútorné použitie, Y –
čiastočne exponované vonkajšie použitie.

Fyzikálne vlastnosti

Hustota (EN 12467):  
840 kg/m³ ±10%

Kolmá pevnosť v ťahu (EN 319):  
0.91 Mpa pri 12 mm doskách 
0.97 Mpa pri 20 mm doskách

Paralelná pevnosť v ťahu (EN 789):  
pozdĺžne: > 1.6 MPa 
priečne: > 1.4 MPa

Pevnosť v tlaku (EN 789):
pozdĺžne: > 6 MPa
priečne: > 6 MPa

Pozdĺžna pevnosť v ohybe  
(EN 12467:2016 – pri ohreve na
teplotu 105 °C): > 4.5 MPa
Priečna pevnosť v ohybe  
(EN 12467:2016 – pri ohreve na
teplotu 105 °C): > 2.5 MPa

Modul pružnosti  
(EN 12467:2016 – pri ohreve na
teplotu 40 °C):
pozdĺžne: > 2000 MPa (12 mm)
priečne: > 2000 MPa (12 mm)

Klasifikácia reakcie na oheň (EN 13501-1):  
A1 

Zmrazovanie a rozmrazovanie 
(EN12467): vyhovel 

Zamýšľané použitie:  
Y a Z2

Rozmerová stabilita (EN 318):  
Dĺžka:  
65% RH pri 20 °C až 85% RH pri 20 °C:
pozdĺžne 0.3 mm/m
priečne 0.3 mm/m

65% RH pri 20 °C až 30% RH pri 20 °C:
pozdĺžne -0.1 mm/m
priečne -0.1 mm/m

Hrúbka:  
65% RH pri 20 °C až 85% RH pri 20 °C:
pozdĺžne 0.2 %
priečne 0.0 %

65% RH pri 20 °C až 30% RH pri 20 °C:
pozdĺžne -0.1 % 
priečne -0.1 %

Tepelná vodivosť (λ):  
0.25 W/mK

Faktor odporu difúzie vodnej pary (μ) 
(EN ISO 12572): 11–14  
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Vzhľad

PROMATECT®-100X sa dodáva s 
modrou hladkou povrchovou úpravou 
na prednej aj zadnej strane. Doska má 
na pozdĺžnych stranách pravouhlé alebo 
skosené hrany a na priečnych stranách 
pravouhlé hrany.

Všeobecné pokyny na 
spracovanie, manipulácia

Skladovanie

Skladujte v suchu na rovnom povrchu.

Manipulácia

Dosky sa dodávajú na paletách.

Dosky sa stohujú vo vodorovnej 
polohe na rovnom povrchu v suchom a 
vetranom priestore.

Pri odoberaní zo stohu musia s doskami 
manipulovať a následne ich v zvislej 
polohe prepravovať vždy dve osoby.

Zdravie a bezpečnosť

Vždy si vyžiadajte technický a 
bezpečnostný list PROMATECT®-100X.

Oblasť použitia

Protipožiarne steny a stropy pre 
požiarne úseky stavieb.

Povrchová úprava

Spoločnosť Etex Building Performance 
dodáva svoje zlúčeniny pod značkou 
Siniat.

Naše Centrum pre výskum a vývoj 
v Avignone (ITC) vyvinulo vysoko 
kvalifikované zlúčeniny, ktoré spolu s 
požiarnou odolnosťou zaisťujú zároveň 
najlepšiu priľnavosť k povrchu a 
spracovateľnosť pre PROMATECT®-100X.

PREGY P35 PREGY P95

Typ schnutie na vzduchu schnutie na vzduchu

Balenie vrece: 5, 10, 25 kg vrece: 5 kg

Použitie malé a stredné pracoviská všetky druhy pracovísk

Podmienky prostredia chladné a mierne chladné a mierne

Čas aplikácie 120 minút 60 minút

Čas schnutia 160 minút 60/120 minút

Pomer vody a prášku
0,50 l/kg (prvá fáza) 

0,55 l/kg (druhá a tretia fáza)
0,40 l/kg

Druh miešania preferované manuálne; 
možné aj mechanické manuálne alebo mechanické



Bulgaria
Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, 5th Floor
030857 Bucharest, Romania
M +359 878 81 51 05
E info.bg@promat-see.com
www.promat-see.com

Croatia, Bosnia and Herzegovina
Etex Building Performance
Promat d.o.o., Podružnica Zagreb
Kovinska 4a
10090 Zagreb
T +385 1 349 63 24
F +385 1 379 41 54
E info.hr@promat-see.com
www.promat-see.com

Greece
Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, 5th Floor
030857 Bucharest, Romania
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E info@promat-see.com
www.promat-see.com

Hungary
Etex Building Performance
M +36 30 343 2572
M +36 30 455 1273
M: +36 30 541 8316
E info.hu@promat-see.com
www.promat-see.com

Kosovo, Albania
Etex Building Performance Sh.A.
Ulpiana, D-1, HY-4 Nr.2 
10000 Prishtina
T +383 38 553 407
M +381 64 61 39 763
M +377 44 120 671
E info@promat-see.com
www.promat-see.com

Romania
Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, 5th Floor
030857 Bucharest
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E info.ro@promat-see.com
www.promat-see.com

Serbia, Macedonia, Montenegro
Etex Building Performance d.o.o.
Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
T +381 21 210 10 90
M +381 63 625 426
M +381 63 510 720
E info.rs@promat-see.com
www.promat-see.com

Slovakia
Etex Building Performance
EBM Co. s.r.o.
Štúrova 155
949 01 Nitra
M +421 915 936 126
E info.sk@promat-see.com
www.promat-see.com

Slovenia
Etex Building Performance
Promat d.o.o.
Kidričeva 56b
4220 Škofja Loka
T +386 4 51 51 451
F +386 4 51 51 450
E info.si@promat-see.com
www.promat-see.com
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