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PROMAPAINT®-SC3
Tűzgátló festék
Műszaki adatlap

Minden fizikai és mechanikai érték átlagérték, amely a standard termelésből származik és belső eljárások alapján tesztelt. A jellemző értékeket útmutatásként adjuk meg. Az 
adatok a vizsgálati eljárás függvényében változhatnak. Amennyiben egy bizonyos érték elsődleges fontosságú egy specifikációhoz, konzultáljon a Promat műszaki osztályával.

Általános ismertető
A PROMAPAINT®-SC3 egykomponensű, hő hatására felhabosodó, 
vízzel hígítható tűzgátló festék, amely teherhordó acél-, tégla- és 
vasbeton szerkezetek megbízható tűzvédelmét  biztosítja.

Alkalmazási terület
• épületen belül
• nyitott csarnokokban
• alkalmas fedőbevonattal teljes időjárási kitettségű kültérben is 

(az EAD-ként használt ETAG 018-2 szerint X típus)

Előnyök
• esztétikus
• könnyen felhordható, újrafesthető
• nyitott és zárt acélprofilokhoz egyaránt
• horganyzott acélszerkezetekhez
• teherhordó tégla- és vasbeton szerkezetekhez is
• akár R(EI) 180 tűzállósági teljesítmény

Engedély / tanúsítvány
A PROMAPAINT®-SC3 megfelelőségét Európai Műszaki 
Engedély (ETA) igazolja. Teherhordó acél-, tégla- és 
vasbeton szerkezetek tűzvédelmét vizsgálták a vonatkozó 
európai szabványok (MSZ EN) szerint.  A védett szerkezetek  
R(EI) 15 … R(EI) 180 tűzállósági teljesítménye biztosítható.

Feldolgozás
A tűzgátló festéket csak a Promat által betanított és a  
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet megfelelő pontja szerinti 
szakvizsgával rendelkező kivitelező hordhatja fel. Tartósan magas 
páratartalomnak vagy agresszív gázoknak kitett szerkezeten 
nem használható. Az egyes rétegeket hengerrel, ecsettel vagy 
airless festékszóró berendezéssel kell felhordani. Szórással 
egy munkamenetben kb. 700 µm száraz rétegvastagság (DFT) 
hordható fel, ami kb. 1.020 µm nedves rétegvastagságot (WFT) 
jelent. Ecsettel vagy hengerrel egy rétegben 350 µm DFT (510 µm 
WFT) vihető fel. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. 
A fogadó felület száraz, rozsda-, kosz- és zsírmentes legyen. A régi 
festékmaradékokat el kell távolítani. A hőmérséklet a kivitelezés 
során +10 °C és +35 °C között legyen.

Jelölés
A termék jelölése megfelel a mindenkori jogi előírásoknak.

Kiszerelés
• 25 kg-os, egyszer használatos bádogvödörben 
• 24 db/raklap (600 kg)
A változtatás jogát fenntartjuk.

Tárolás
A terméket száraz helyen és fagymentes körülmények között 
kell tárolni és szállítani. Eredeti zárt csomagolásban 18 hónapig 
tárolható. 

Különleges utasítások
A PROMAPAINT®-SC3 különleges, az általános festékekhez 
nem hasonítható bevonat. Minden egyes réteget különleges 
precizitással kell felhordani. A felhordott rétegvastagságokat 
a kivitelezés során rendszeresen ellenőrizni kell. A szükséges 
rétegvastagság szigorúan betartandó. Csak a termékkel együtt 
bevizsgált alapozók és fedőbevonatok alkalmazhatóak (kérje a  
Promat szakembereinek segítségét).

Műszaki adatok és jellemzők

Szín fehér

Állag folyékony

Sűrűség 1.350 kg/m³ ± 200 kg/m³

Szárazanyag-tartalom 71 % ± 3 %

Habosodási arány ~ 1 : 15

Viszkozítás kb. 30 Pa.s 20 °C-on

Anyagszükséglet kb. 1,85 kg/m² [1 mm DFT*]

Száradási idő 
(a tűzgátló festék 
rétegei között)

kb. 1000 µm 8 óra múltán száraz
(20 °C, 50 % rel. nedvesség)

Feldolgozási 
hőmérséklet +10 °C és +35 °C között

Tárolási hőmérséklet +5 °C és +45 °C között

VOC-tartalom** ≤ 10 g/l

Hígítás legfeljebb 5 % vízzel

Időjárási kitét szerinti 
használati kategória 
(az EAD-ként használt 
ETAG 018-2 szerint)

fedőbevonat nélkül Z2
megfelelő fedőbevonattal X, Y és Z1 típus

* száraz rétegvastagság (Dry Film Thickness)

**  VOC (Volatile Organic Compound): az illékony szerves vegyületek 
tömegaránya
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Lengyelország (központ)
Promat TOP Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Varsó
T +48 22 21 22 280 
F +48 22 21 22 290
top@promattop.pl
www.promattop.pl

Magyarország
E info.hu@promat-see.com
www.promat-see.com

Marlovits Gábor
M: +36 30 343 2572
E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Bosznay Ákos
M: +36 30 455 1273
E: akos.bosznay@etexgroup.com

Várady-Szabó András
M: +36 30 541 8316
E: andras.szabo@etexgroup.com


