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PROMASTOP®-P
Пожарозащитен мек уплътнител

PROMASTOP®-P е трайно еластичен набъбващ 
уплътнител, създаващ  налягане при разширяването си. 
Предназначена е за предотвратяване разпространението 
на огън и дим.

Обща информация
•	 Подходящ е за единични кабели или кабелни снопове, 

линии за измерване и управление, горими и негорими 
тръби с или без изолация.

•	 Максималният размер на отвора в стената или пода 
зависи от максималния диаметър на пробития отвор в 
сърцевината на уплътнителя.

•	 Лесно и точно поставяне, лесно изрязване с помощта 
на стандартни инструменти (навлажнете ножа преди 
рязане).

•	 Допуска се боядисване, като преди това трябва да се 
проверят адхезията и съвместимостта.

•	 Оставете достатъчно пространство около инсталациите 
за нанасяне на пожарозащитното запълващо 
уплътнение. В противен случай, такова пространство 
трябва да се създаде в последствие.

•	 Отворите в стените и подовете трябва да се затворят 
и  от двете страни; допустими са не центрични кръгли 
отвори; не е необходимо оставянето на разстояние 
между дупките и уплътнителя.

•	 Категорията на употреба е Тип Y1:
 ∙ Продукти предвидени за употреба при температури 

между -20 °C и +70 °C, с излагане на UV, но не и на дъжд. 

Информация за монтаж на системата
За допълнителна информация относно монтажа върху 
кабели и тръби, моля проверете в ЕТО, класификационните 
протоколи или Ръководството.

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

Тип

Минимален 
диаметър 

на отвора в 
сърцевината 

(mm)

Максимален 
диаметър 

на отвора в 
сърцевината 

(mm)

Дълбочина 
на монтаж 

(mm)

PROMASTOP®-P 65 40 mm 65 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 80 50 mm 80 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 110 80 mm 110 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 125 100 mm 125 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 140 110 mm 140 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 170 140 mm 170 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 210 180 mm 210 mm 60 mm

PROMASTOP®-P 260 220 mm 260 mm 60 mm
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1. От обратната страна на уплътнителя 
с химикал отбележете 
инсталациите.

2. С помощта на стандартни 
инструменти, нарежете по 
размер. Допуска се леко 
отрицателно отклонение от 5 до 
10 % (напр. за пластмасова тръба 
с диаметър 110 mm, диаметърът 
на отвора трябва да бъде между 
105 mm и 100 mm).

3. Стиснете и вмъкнете уплътнителя 
в отвора, като изпъкналата 
страна остане видима. 
Уплътнителя трябва да се изравни 
с повърхността на стената и/или 
пода.

4. Едностранно, около единичните 
кабели и кабелни снопове, 
нанесете PROMASEAL®-AG.

5. Поставете обозначителен етикет.

Указания за монтаж

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.
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Etex Building Performance S.A.
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