
PROMASTOP®-CA
Acoperire antifoc

FIŞĂ TEHNICĂ

Date tehnice și proprietăți

PROMASTOP®-CA

Culoare albă

Consistenţa lichidă

Densitate 1.5 ± 0.2 g/cm³

Emisia de COV (după 28 de zile) < 0,56 mg/m3

Categoria de utilizare Clasa X

Reacția la foc Clasa D-s2,d0

Descriere generală

PROMASTOP®-CA este o acoperire 
monocomponentă pe bază de apă, care 
oferă protecție împotriva propagării focului.

Aria de aplicare

PROMASTOP®-CA, în combinație cu o 
protecție suplimentară, este un strat de 
protecție antifoc pentru trecerile din pereți 
și planșee. Este conceput pentru a fi utilizat 
cu cabluri simple, mănunchiuri de cabluri 
și conducte combustibile și incombustibile 
pentru a preveni răspândirea fumului, a 
focului și a căldurii.

Avantajele sistemului / beneficiile 
clientului

•  Adecvat pentru utilizare în încăperi cu 
niveluri ridicate de umiditate, stropi de apă, 
etc.

•  Proprietăți adezive excelente
•  Se poate utiliza ca acoperire și material de 

umplere

Certificat de încercare/ aprobare

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

Ambalarea

•  Găleată de plastic 12 kg 
•  44 găleți / palet
•  528 kg/palet
Se poate modifica.

Condiții de depozitare

•  A se depozita în spații uscate și răcoroase 
3°C-35°C

•  Termen de valabilitate în recipiente sigilate 
minim 12 luni

•  După deschidere, recipientul trebuie bine 
închis

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.


