
PROMAFOAM®-2C
Spumă antifoc

FIŞĂ TEHNICĂ

Date tehnice și proprietăți

PROMAFOAM®–2C

Culoare Roșu-maroniu

Densitate complet întărită ≥ 215 kg/m³

Factor de spumare 1.6 – 4.5 x în funcție de condițiile specifice

Emisia de COV (după 28 de zile) ≤ 0.005 mg/m³

Categoria de utilizare Clasa Z1

Reacția la foc Clasa E

Descriere generală

PROMAFOAM®-2C este o spumă 
poliuretanică bicomponentă cu substanțe 
ignifuge fără halogeni.
.
Aria de aplicare

PROMAFOAM®-2C este o spumă ignifugă 
pentru pereți și planșee. Este concepută 
pentru a se utiliza pentru cabluri și 
conducte combustibile sau incombustibile, 
pentru a evita răspândirea fumului, a 
focului sau a căldurii. În plus, poate fi 
aplicată în combinație cu cărămida antifoc 
PROMASTOP®-FB.

Avantajele sistemului / beneficiile 
clientului

•  Se poate folosi pentru penetrări multiple
•  Reacție rapidă și aderență bună
•  Bucățile tăiate se pot reutiliza

Certificat de încercare/ aprobare

•  EN 1366-3
•  EN 13501-1/2
•  EAD 350454-00-1104

Ambalarea

•  380 ml/recipient
•  6 recipiente/cutie
•  360 recipiente/balet
Se poate modifica.

Condiții de depozitare

•  A se depozita în spații uscate și răcoroase 
5°C - 30°C

•  Termen de valabilitate în recipiente sigilate 
minim 12 luni

•  După deschidere, conținutul recipientului 
trebuie terminat imediat

Instrucțiuni de securitate

•  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
fişa cu date de securitate

https://www.promat.com/ro-ro/constructii

Produsele trebuie aplicate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru materialele de construcție, în general, 
și pentru materiale antifoc, în particular, cu certificatele naționale de încercare si aprobările și reglementările naționale 
în construcții. Produsele se pot aplica numai de personal instruit, cu suficiente cunoștinte și numai după o revizuire 
atentă a instrucțiunilor de montaj, a fișelor de date de securitate, a certificatelor nationale de încercare și a aprobărilor. 
Pentru informații suplimentare privind modul și locul de utilizare a acestui produs, consultați manualul Promat sau 
contactați reprezentantul local Promat. Toata documentația specifică se poate obține gratuit de la reprezentantul local 
Promat. Pentru țările din afara Uniunii Europene există ghiduri separate. Dacă este necesar, vă rugăm să ne contactați.


