
Popis výrobku
PROMASEAL®-Mastic je velmi flexibilní
jednosložková těsnící hmota na akrylátové
bázi s širokým uplatněním v požární
bezpečnosti staveb.
Oblasti použití
PROMASEAL®-Mastic je používán pro
veškerá utěsnění – stavební a dilatační
spáry, prostupy instalací atd. proti průniku
ohně a kouřových plynů způsobem
splňujícím požárnětechnické požadavky.

Technické údaje
Barva: bílá
Viskozita: pastózní
Hustota: za mokra: cca 1,6 g/cm3
za sucha: cca 1,8 g/cm3
Stupeň hořlavosti: těžce hořlavý (C1 dle ČSN 73
0862) mezi
masivními, minerálními stavebními materiály
Poměrné prodloužení/
poměrné stlačení: cca ±15 %
Teplota při zpracování: +5 °C až +35 °C

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je elastická jednosložková těsnicí hmota
určená k přímému použití, jejíž proces zesíťování je chemicky neutrální.
Reakcí se vzdušnou vlhkostí probíhá vulkanizace na elastickou těsnicí hmotu.
Promat®--SYSTEMGLAS – silikon je na základě snadné aplikaci a dobré
přilnavosti univerzálně použitelný. Stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862.
Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je univerzální silikon pro požární prosklené
konstrukce Promat, speciálně na silikonové spáry prosklených systémových
konstrukcí PROMAGLAS®. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon přilne bez
pomoci na čisté a suché podklady jako sklo, keramiku, email, hliník, lakované
a lazurované dřevo, různé plasty a řadu kovů.
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Technické údaje
Barva: šedá (standard)
Konzistence: pastózní
Objemová hmotnost: cca 1,18 g/cm3
Stupeň hořlavosti: C1 dle ČSN 73 0862
Schopnost návratu
do původního stavu: > 80 % (DIN 7389)
Teplota při zpracování: -40 °C až +120 °C
Doba zaschnutí povrchu: cca 20 minut
Modul pružnosti: cca 0,15 N/mm2
Pevnost v tahu: cca 0,5 N/mm2
Tvrdost Shore A: cca 12
Vytvrzení: 1 mm/24 hod (23 °C, rel. vlhk.

Popis výrobku
PROMASEAL®-Silikon je elastická hmota,
odolná povětrnostním vlivům s
mnohostranným
použitím v požární ochraně staveb.
Oblasti použití
PROMASEAL®-Silikon nachází uplatnění
všude tam, kde je požadováno elastické
utěsnění spáry, napojení na další konstrukci,
výplně otvorů jako např.:
• dilatační spáry
• prostupy potrubí
• napojení stěn a stropů
• osazení požárních skel

PROMAFOAM-C PUR PĚNY

� jednosložková ohnivzdorná polyuretanová pěna
� C1 - těžce hořlavá dle ČSN 730862
� vytvrzuje se absorpcí vodní páry ze vzduchu
� prostá CFC a HCFC (nulový ozónový depletační potenciál)
� zvláště vhodná pro požární těsnění spár ve stavebnictví

v zimě nezasíláme, pouze osobní odběr!

PROMASEAL PL 1,8

PROMASEAL-PL SK jednostranně se samolepicí folií

PROMASEAL-PL SK PVC s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy
červená, nebo černá) se samolepicí fóliíbílá

název
tloušťka

mm
rozměry Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

PROMASEAL PL 1,8 SK 1,9 10 mm x 1075 mm ks 57,50 2,300 D �

PROMASEAL PL 1,8 SK PVC
bílá, červená

2,2 10 mm x 1075 mm ks 71,50 2,860 D �

PROMASEAL XT 1,8 SK 1,9 10 mm x 10 m m 52,00 2,080 D �

PROMASEAL XT 1,8 SK 1,9 10 mm x 20 m m 52,00 2,080 D �

PROMASEAL XT 1,8 SK 1,9 10 mm x 50 m m 52,00 2,080 D �

název / barvy obs. ml bal. ks
skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMASEAL silikon šedá 310 12 12 ks 462,00 18,500 C �

název obs. ml bal. ks
skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMASEAL MASTIC 310 12 12 ks 389,00 15,600 C �

název / barvy obs. ml bal. ks
skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMAT SYSTEMGLAS transp. 310 12 12 ks 277,00 11,100 C �

název
znak

nebezp.
obsah

ml
bal.
ks

skl.
měs

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROMAFOAM HOBBY F+Xn 700 12 12 ks 535,00 21,400 C �

PROMAFOAM PROFI F+Xn 700 12 12 ks 585,00 23,400 C �

nesmí
zmrznout!
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