
Descrição Geral

Aplicação

Vantagens do Sistema

Propriedades Técnicas Gerais

Cor cinza antracito

2.5 ± 0.3 kg/m2

película flexívelConsistência  
 Peso

2.,5mm ± 0,3mmEspessura da camada

B1, combustão normalReação ao fogo (DIN 4102)

aprox. 150ºCTemperatura de expansão

Certificados

Embalagem

 

Cuidados no Armazenamento

Instruções de Segurança

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo 
em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os 
regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados 
com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de 
segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este 
produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos 
relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União 
Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.

•  Mantenha fora do alcance de crianças

•  Evite o contato com alimentos e bebidas

•  Consulte a ficha de segurança para obter 

    recomendações adicionais

PROMASTOP®-W foi testada para paredes e pisos, para  
selagem de sistemas flexíveis e de alvenaria, e para todos os 
materiais de tubulação plástica comum (PVC, PP, PE) e tubos de 
metal  para combustíveis.

PROMASTOP®-W é uma fita corta-fogo intumescente flexível, de 
rápida e fácil instalação. Contribui com a redução do ruído das 
tubulações através da tecnologia multi layer (camadas). A 
flexibilidade de sua película proporcionaa possibilidade de envolver 
qualquer tubo de diâmetros entre 32mm e 160mm. Além disso, é a 
solução mais eficiente em termos de espaço para  envelopamento 
de  tubos.

•  Flexível
•  Instalação rápida e fácil
•  Resistente às influências atmosféricas (luz, calor, frio, 
    radiação UV, umidade)

•  Armazene em locais secos e protegidos.

•  Espessura: 2,5mm

•  Rolo: 18m de comprimento, 50mm de largura

•  Embalagem:  Caixa contendo 1 rolo de 18 m +  fixadores

Fita Intumescente Corta-Fogo PROMASTOP®-W 
Ficha Técnica

•  EN 1366-3 (cabos/feixes de cabos e tubos),     
    EN 13501-2/relatórios de classificação
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