
Popis výrobku
PROMASEAL®-A je velmi flexibilní
jednosložková těsnící hmota na akrylátové
bázi s širokým uplatněním v požární
bezpečnosti staveb.

Oblasti použití
PROMASEAL®-A je používán pro veškerá
utěsnění – stavební a dilatační spáry, prostu-
py instalací atd. proti průniku ohně a kouřo-
vých plynů způsobem splňujícím požárně
technické požadavky.

Technické údaje
Barva: bílá
Viskozita: pastózní
Hustota: za mokra: cca 1,6 g/cm3
za sucha: cca 1,8 g/cm3
Poměrné prodloužení/
poměrné stlačení: cca ±15 %
Teplota při zpracování: +5 °C až +35 °C
Doba do vytvoření škraloupu: několik minut po
aplikaci

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je elastická jednosložková těsnicí
hmota určená k přímému použití, jejíž proces zesíťování je che-
micky neutrální. Reakcí se vzdušnou vlhkostí probíhá vulkanizace
na elastickou těsnicí hmotu. Promat®-SYSTEMGLAS – silikon je na
základě snadné aplikaci a dobré přilnavosti univerzálně použi-telný.
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1E

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.

P ,ROTIPOŽÁRNÍ PÁSKY TMELYP ,ROTIPOŽÁRNÍ PÁSKY TMELY

Technické údaje
Barva: antracitově šedá
Konzistence: vysoce flexibilní
Hmotnost: cca 2,4 kg/cm2

Třída reakce na oheň: E dle ČSN EN 13501-1
Teplota zpěnění: cca 190°C
Zvětšení objemu při požáru: od 1: 18 až 1: 22
Tlak při zpěnění: od 0,5 do 0,85 N/mm2

Vlhkostní charakteristika: nerozpustné ve vodě,
vlhkost nemá vliv na
požární vlastnosti

Popis výrobku
PROMASEAL®-LX SK je požární těsnění na
bázi grafitu, které při teplotě od cca 190 °C
napěňuje, uzavírá spáry a otvory a zabraňuje
tak průchodu ohně, horkých plynů a kouře.
Vyznačuje se vysokou flexibilitou při
zpracování.
Oblasti použití
požární těsnění spár ve dveřích, vratech,
revizních dvířkách, vzduchotechnických
klapkách a dalších uzávěrech
• požární těsnění v prosklených konstrukcích

a prostupech instalací
• pro požární utěsnění stavebních spár ve

stěnách, stropech nebo podhledech

Popis výrobku

PROMASEAL®-PL je speciální materiál zpěňující v případě požáru. Vzniklá pěna
uzavírá spáry a otvory a tím zamezuje šíření ohně.
PROMASEAL®-PL obsahuje rozpínavou aktivní látku vermicular-grafifi, která je
spojena a zpevněna tepelně stálým systémem pojidel. PROMASEAL®-PL je
jednostranně spojen s nosnou rohoží z anorganické hmoty (osnova).

Oblasti použití

PROMASEAL®-PL se používá k zamezení šíření ohně mezi požárně odolnými
stavebními dílci a speciálními stavebními dílci. Jedná se zejména o požární dveře
a vrata, požární klapky a požární uzávěry, požární podhledy a příčky a rovněž
prostupy vzduchotechnických potrubí, kabelů a trubek.

PROMASEAL-PL SK jednostranně se samolepicí folií

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

název
tloušťka

mm
rozměry Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

PROMASEAL LX 1,8 SK 2 10 mm x 10 m m 44,90 1,740 D

PROMASEAL LX 1,8 SK 2 10 mm x 20 m m 44,90 1,740 D

PROMASEAL LX 1,8 SK 2 10 mm x 50 m m 44,90 1,740 D

název
tloušťka

mm
rozměry Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

PROMASEAL PL 1,8 SK 1,9 10 mm x 1075 mm ks 53,00 2,050 D

PROMASEAL PL 1,8 SK PVC

bílá, červená
2,2 10 mm x 1075 mm ks 67,50 2,620 D

název obsah ml bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PROMASEAL-A akryl, bílá 310 12 12 X ks 329,00 12,800 C

- A

název / barvy obsah ml bal. ks
skl.
měs

značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PROMAT SYSTEMGLAS

SILIKON transparentní
310 12 12 X ks 289,00 11,200 C

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 79


