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PROMASEAL®-A Spray
Пожарозащитно покритие

PROMASEAL®-A Spray е еднокомпонентен пожарозащитен 
уплътнител на акрилна основа. След изсъхване образува 
устойчиво на влага еластично уплътнение, подходящо за 
деформационни фуги.

Обща информация
• Температура на съхранение и транспортиране 

от +3 °C до +35 °C.
• Добре разбъркайте PROMASEAL®-A Spray (препоръчва 

се механична бъркалка).
• PROMASEAL®-A Spray може да се разрежда (максимум 

0,5l чиста вода на всяка кофа от 12 kg).
• PROMASEAL®-A Spray може да се нанася с четка, валяк, 

шпатула или безвъздушно.
• След отваряне на съда, трябва да се използва изцяло 

възможно най-скоро. След употреба, затворете добре 
съда.

• Изсъхване на слой с дебелина 1 mm: приблизително 8 
часа при 20 °C и относителна влажност 65 %.

• След употреба почиствайте инструментите с вода.
• 1 mm дебелина на сухия слой е еквивалентен на 1,4 mm 

дебелина на мокрия слой (приблизително 1900 g/m2).
• Боядисване на повърхността е възможно, като преди 

това трябва да се проверят адхезията и съвместимостта.
• Температурите на основата и на околната среда трябва 

да са между +5 °C и + 40 °C.
• Основата трябва да е почистена от масло, мазнини и 

прах.
• При абсорбиращи основи, като грунд използвайте вода 

за овлажняване или разреден с вода PROMASEAL®-A 
Spray. 

Информация за монтаж на системата
За допълнителна информация относно нанасянето 
във фуги, моля проверете в ЕТО, класификационните 
протоколи или Ръководството.

Информация за безопасността
Информационният лист за безопасност е наличен при 
поискване.

Покритие върху минерална вата

Продукт
Дебелина 
на сухия 

слой

Дебелина 
на мокрия 

слой

Разходна 
норма

PROMASEAL®-A Spray 1 mm 1,4 mm 1,90 kg/m²
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1. Почистете повърхностите на 
фугата.

5.  Поставете обозначителен етикет.

2. Ако е необходимо, облепете с 
лента, зоните от стената/пода 
около отвора.

3. Компресирайте минерална вата 
(точка на топене 1000 °C, клас A1, 
плътност ≥ 40 kg/m³) с 30 % и я 
вмъкнете във фугата.

4. Върху минералната вата нанесете 
точната дебелина PROMASEAL®-A 
Spray.

1. Указания за нанасяне при фуги без движение

1. Почистете повърхностите на 
фугата и ако е необходимо 
навлажнете с вода.

6. Нанесете PROMASEAL®-A Spray 
върху минералната вата и от двете 
страни на пода, като покриете и по 
5 mm от основата на граничните 
повърхности.

2. Намажете повърхностите на 
фугата.

3. Намажете повърхността на 
плочите минерална вата.

4. В зависимост от широчината 
на фугата, използвайте 
необходимото количество плочи 
минерална вата.

5. Компресирайте минерална вата 
(точка на топене 1000 °C, клас A1, 
плътност ≥ 40 kg/m³) с 30 % и я 
вмъкнете във фугата.

2. Указания за нанасяне при деформационни фуги (единствено за подове)

Продуктите трябва да се използват съгласно разпоредбите за строителните материали като цяло и в частност за продуктите за пожарозащита, едновременно с 
приложимите националните изпитвателни сертификати и одобрения и в съответствие с приложимите национални строителни наредби. С продуктите могат да 
работят единствено обучени професионалисти с необходимите знания и единствено след задълбочен преглед на ръководствата за монтаж, информационните 
листи за безопасност, националните сертификати от изпитвания и одобрения. За допълнителна информация относно как и къде да използвате този продукт, моля 
направете справка в ръководството на Promat или се свържете с местния офис на Promat. Всички необходими документи могат да се получат безплатно от местния 
офис на Promat. За страни извън Европейския съюз са на разположение отделни ръководства. Ако са ви необходими, моля свържете се с нас.



©
Pr

o
m

at
 

20
18

-0
4

Румъния (централен офис)
Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, етаж 5 
030857 Букурещ
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E info.ro@promat-see.com
www.promat-see.com

България
M +359 878 81 51 05
E info.bg@promat-see.com
www.promat-see.com


