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Połączenia liniowe - dylatacje

Obszary zastosowania złączy liniowych testowanych zgodnie 
z EN 1366-4+A1 „Zasady badań uszczelnień złączy liniowych 
w EN 1366-4+A1 Badania odporności ogniowej instalacji 
serwisowych – Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych.”

Zgodnie z metodą testową można przetestować 3 różne 
orientacje złączy liniowych:

• A: Połączenie liniowe w poziomej konstrukcji (od stropu do 
stropu),

• B: Pionowe połączenie liniowe w pionowej konstrukcj (pio-
nowe połączenie od ściany do ściany),

• C: Poziome połączenie liniowe w konstrukcji pionowej 
(połączenie poziome ściana-ściana).

Każda orientacja testowa daje rozwiązanie dla różnych zasto-
sowań w praktyce (bez testowania). Również góra oraz dół 
ściany jest pokryty w zależności od badanej orientacji złącza. 

Sprawdź poniżej tabelę z testowaną konfiguracją (orientacją) 
i dozwolonymi zastosowaniami:

Testowana 
orientacja Aplikacja

A A, D, E
a

B B

C C, Db

A - złącze liniowe w poziomej konstrukcji.

B - złącze pionowe w pionowej konstrukcji.

C - złącze poziome w pionowej konstrukcji.

D - złącze poziome pomiędzy ścianą a konstrukcją poziomą 
np. dachem, stropem lub sufitem.

E - złącze poziome pomiędzy konstrukcją poziomą a pionową.

a - Orientacja E będzie objęta orientacją testową A tylko 
w przypadku gdy wybrano ruch ścinający i jedna powierzch-
nia połączenia została usztywniona a druga przesunięta.

b - Orientacja D będzie objęta orientacją testową C tylko w przy-
padku gdy wybrano ruch ścinający i jedna powierzchnia połącze-
nia została usztywniona a druga przesunięta.

Kategorie użytkowania

Produkty do przejść instalacyjnych oraz dylatacji mogą być 
stosowane w różnych warunkach środowiskowych i dzielą się 
na następujące kategorie użytkowania: 

• Typ X: Produkty do uszczelnień przejść i złączy liniowych/
szczelin przeznaczone do stosowania w warunkach nara-
żonych na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, 
promieniowanie UV, mróz).

• Typ Y1: Produkty do uszczelnień przejść i złączy liniowych/
szczelin przeznaczone do użytku w temperaturach poniżej 0°C 
(sezonowo) narażone na promieniowanie UV, ale brak naraże-
nia na deszcz (zadaszone na zewnątrz).

• Typ Y2: Produkty do uszczelnień przepustowych i liniowych 
złączy/szczelin przeznaczone do użytku w temperaturach 
poniżej 0°C, ale bez ekspozycji na deszcz lub promieniowa-
nie UV.

• Typ Z1: Produkty do uszczelnień przejść i złączy liniowych/
szczelin przeznaczone do użytku w warunkach wewnętrz-
nych o wilgotności równej lub wyższej niż 85% RH, z wyłą-
czeniem temperatur poniżej 0°C (bez narażenia na mróz 
lub odwilż, ciągłą lub naprzemienną kondensację).

• Typ Z2: Produkty do uszczelniania przejść i złączy liniowych/
szczelin przeznaczone do użytku w warunkach wewnętrz-
nych o niższej wilgotności niż 85% RH, z wyłączeniem tem-
peratur poniżej 0°C, bez narażenia na deszcz lub promie-
niowanie UV.

Produkty spełniające wymagania dla typu X, spełniają wyma-
gania dla wszystkich innych typów. Produkty, które spełniają 
wymagania dla typów Y1 spełniają również wymagania dla 
typ Y2, Z1 i Z2. 

Produkty spełniające wymagania dotyczące typów Y2 spełnia-
ją również wymagania dla typu Z1 i Z2. 

Produkty spełniające wymagania dla typu Z1, spełniają rów-
nież wymagania dla typu Z2.

Pojęcia i definicje
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dylatacja typ A

dylatacja typ D

dylatacja typ C

dylatacja typ E

dylatacja typ B
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Masa ogniochronna 
PROMASTOP®-CC

Opis produktu

PROMASTOP®-CC to endotermiczna pęczniejąca powłoka 
ogniochronna na bazie wody. W dziedzinie przejść przeciw-
pożarowych PROMASTOP®-CC zapewnia niezawodną ochro-
nę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki 
efektowi pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej 
i stałej powłoki.

Zastosowanie

Masa PROMASTOP®-CC służy do zabezpieczenia przejść 
instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) 
w ścianach i stropach.

Obróbka

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +10°C 
do +45°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, 
wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. 

Do uzyskania warstwy suchej o grubości 0,7 mm trzeba 
nałożyć 1,33 kg/m2. Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 
12 godz., a pełną twardość osiąga po ok. 48 godz.

Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i zużyć jak naj-
szybciej.

Masa ogniochronna może być malowana farbami emulsyjnymi, 
poliuretanowymi i akrylowymi.

Zalety systemu/korzyści instalatora

• nadaje się do stosowania w warunkach wysokiej wilgotności,
• doskonałe właściwości klejące,
• powłoka o minimalnej grubości dla wszystkich grup kabli,
• duże wymiary otworu instalacyjnego,
• testowane w ścianach z płyt warstwowych i konstrukcjach 

drewnianych CLT,
• kategoria użytkowania typ X.

Opakowanie

• 12,5 kg wiadro,
• 44 wiadra na palecie,
• 550 kg na palecie.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0523
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-16/0523-2017/07

Dane techniczne i właściwości

Kolor Szary

Konsystencja Płynna

Gęstość 1,5 ± 0,2 g/cm3

Lepkość 250 Pa*s

Zawartość substancji lotnych 0 g/l

Magazynowanie Składować w suchych i chłodnych warunkach: 
3°C÷35°C

Czas przechowywania Ok. 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach

Klasa reakcji na ogień B-s1, d0

Forma dostawcza Pojemnik 12,5 kg

Kategoria użytkowania Typ X

Produkty
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Pianka ogniochronna 
PROMAFOAM®-C

Opis produktu

PROMAFOAM®-C jest zmodyfikowaną jednoskładnikową 
pianką poliuretanową z dodatkiem środków ogniochronnych.
Pianka PROMAFOAM®-C ma dobrą przyczepność do mate-
riałów budowlanych, jest łatwa w obróbce.

Zastosowanie

PROMAFOAM®-C jest przeznaczona do uszczelnienia 
przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a ościeżami drzwiowymi 
i okiennymi. Pianka służy do wypełnienia niewielkich pęknięć 
i szczelin o maksymalnej szerokości 20 mm w połączeniach 
pomiędzy elementami przegród w budynku.

Obróbka

Podłoże musi być czyste, odtłuszczone i trwałe, wolne od 
luźnych kawałków, pyłu. Przed użyciem pojemnik należy 
wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowa-
niem słonecznym i nagrzewaniem do temperatur powyżej 
50°C. Zużytego pojemnika nie należy otwierać lub wrzucać 
do ognia. Nie rozpylać produktu w pobliżu płomieni lub ża-
rzących się przedmiotów. Stosować z dala od źródeł zapłonu, 
nie palić tytoniu.

Opakowanie

• kartusz 750 ml,
• 12 kartuszy w kartonie,
• 768 kartuszy na palecie.

Dane techniczne i właściwości

Kolor Zielono-szary

Gęstość 25 kg/m3 ± 15%

Wydajność 30-40 l (przy nieograniczonym pęcznieniu)

Temperatura użytkowania -40°C do +90°C

Temperatura stosowania +5°C do +25°C

Przewodność cieplna 0,04 W/mK

Wpływy atmosferyczne Wytrzymała na ciepło, wilgoć i wiele chemikaliów

Stopień palności Samogasnąca

Magazynowanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; 
chronić przed mrozem i upałem

Czas przechowywania W oryginalnym zamkniętym opakowaniu 
ok. 12 miesięcy

Forma dostawcza Opakowanie 750 ml

Czas schnięcia po 8 do 10 minut - pasek 30 mm (zależne od tem-
peratury i wilgotności powietrza)

Możliwość cięcia po 35 do 60 minut - pasek 30 mm (zależne od 
temperatury i wilgotności powietrza)

Europejska Aprobata Techniczna: ITB-KOT-2019/0864
Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-21
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Masa ogniochronna 
PROMASEAL®-A

Opis produktu

PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą na bazie żywicy 
akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając 
rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. 
Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

Zastosowanie

PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnienie złą-
czy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz 
stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%.

Masa PROMASEAL®-A jest również stosowana wokół izolacji 
rur oraz jako uszczelnienie przejść kablowych.

Obróbka

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C 
do +35°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, 
wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz 
kurzu. 

Otwarte opakowanie należy zużyć jak najszybciej. Okres 
przechowywania w oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy. 
Otwarte opakowanie powinno zostać szybko wykorzystane.

Zalety systemu/korzyści instalatora

• może być malowany,
• elastyczny,
• dobra przyczepność.

Opakowanie

• kartusz 310 ml,
• 12 kartuszy w kartonie,
• 1200 kartuszy na palecie.

Europejska Aprobata Techniczna:  
ETA-14/0107 (przejścia instalacyjne)
ETA-14/0108 (złącza liniowe)
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 
0761-CPR-14/0107-2015/7 (przejścia instalacyjne)
0761-CPR-14/0108-2015/7 (złącza liniowe)

Dane techniczne i właściwości

Kolor Biały

Konsystencja pasta

Gęstość Mokra: 1,6 ± 0,2 g/cm3 
Sucha: 1,8 ± 0,2 g/cm3

Zawartość części stałych 86 ± 5 wt%

Magazynowanie Składować w suchych i chłodnych warunkach: 
3°C÷35°C

Czas przechowywania Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach

Możliwość odkształcania Wydłużenie oraz ściskanie min. 15%

Klasa reakcji na ogień E

Forma dostawcza Kartusz 310 ml;  
worek foliowy 600 ml

Kategoria użytkowania Typ Y1

Poniższa tabela określa długość szczeliny zabezpieczonej jednostronnie z jednego 
opakowania 310 ml.

Zużycie

Szerokość  
szczeliny [mm] Głębokość wypełnienia [mm]

10 15 20

3 10,3 m 6,8 m 5,1 m

5 6,2 m 4,1 m 3,1 m

7,5 4,1 m 2,7 m 2,0 m

10 3,1 m 2,0 m 1,5 m

12,5 2,4 m 1,6 m 1,2 m

15 2,0 m 1,3 m 1,0 m

20 1,5 m 1,0 m 0,7 m

25 1,2 m 0,8 m 0,6 m

30 1,0 m 0,7 m 0,5 m
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Masa ogniochronna 
PROMASEAL®-AG

Opis produktu

PROMASEAL®-AG jest ogniochronną masą na bazie żywicy 
akrylowej, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając 
rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. 
Pod wpływem ognia masa znacznie pęcznieje.

Zastosowanie

PROMASEAL®-AG jest masą stosowaną do uszczelniania 
przejść instalacyjnych w ścianach masywnych i lekkich oraz 
stropach. Jest przeznaczona do uszczelnienia kabli, peszli, 
wiązek kabli oraz palnych i niepalnych rur w izolacjach 
palnych.

Obróbka

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C 
do +35°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, 
wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. 

Otwarte opakowanie należy zużyć jak najszybciej.

Zalety systemu/korzyści instalatora

• zwiększa swoja objętość podczas oddziaływania wysokiej 
temperatury,

• może być malowany,
• dobra przyczepność.

Opakowanie

• kartusz 310 ml,
• 12 kartuszy w kartonie,
• 1200 kartuszy na palecie.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0309 
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-16/0309-2016/10
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT - 2022/2170

Dane techniczne i właściwości

Kolor Szary

Konsystencja pasta

Gęstość Mokra: 1,5 ± 0,2 g/cm3 
Sucha: 1,6 ± 0,2 g/cm3

Zawartość części stałych 84 ± 5 wt%

Wysokość spęcznienia Ok. 1:13 (550°C)

Ciśnienie pęcznienia Ok. 0,9 N/mm2

Magazynowanie Składować w suchych i chłodnych warunkach: 
3°C÷35°C

Czas przechowywania Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach

Klasa reakcji na ogień E

Forma dostawcza Kartusz 310 ml; 
Worek foliowy 600 ml

Kategoria użytkowania Typ Y1

Poniższa tabela określa długość szczeliny zabezpieczonej jednostronnie z jednego 
opakowania 310 ml.

Zużycie

Szerokość  
szczeliny [mm] Głębokość wypełnienia [mm]

10 15 20

3 10,3 m 6,8 m 5,1 m

5 6,2 m 4,1 m 3,1 m

7,5 4,1 m 2,7 m 2,0 m

10 3,1 m 2,0 m 1,5 m

12,5 2,4 m 1,6 m 1,2 m

15 2,0 m 1,3 m 1,0 m

20 1,5 m 1,0 m 0,7 m

25 1,2 m 0,8 m 0,6 m

30 1,0 m 0,7 m 0,5 m
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Masa ogniochronna 
PROMASEAL®-A Spray

Opis produktu

PROMASEAL®-A Spray jest substancją wykonaną na bazie 
akryli, która zamyka szczeliny uniemożliwiając rozprzestrze-
nianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Masa jest 
elastyczna i odporna na wilgoć. 

Zastosowanie

PROMASEAL®-A Spray służy do zabezpieczenia szczelin dy-
latacyjnych. Umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%. 
Masa stosowana jest też do zabezpieczenia przepustów rur 
stalowych i żeliwnych w ścianach i stropach.

Obróbka

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C 
do +40°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z ole-
ju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz 
kurzu. 

Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 
1,9-2,1 kg/m2. Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 
12 godz., a po 24 godz. osiąga pełną twardość.

Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i zużyć jak naj-
szybciej.

Masa ogniochronna może być malowana farbami emulsyjnymi, 
poliuretanowymi i akrylowymi. 

Zalety systemu/korzyści instalatora

• szybka i łatwa aplikacja: pędzel, wałek lub natryskowo,
• możliwość pracy dylatacji 30%,
• doskonała przyczepność,
• odporny na wilgoć po wyschnięciu. 

Opakowanie

• 12 kg wiadro,
• 33 wiadra na palecie,
• 396 kg na palecie.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0310
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-16/0310-2017/4
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT - 2022/2170

Dane techniczne i właściwości

Kolor Szary

Gęstość 1,35 g/cm3

Lepkość 60 Pa*s

Zawartość części stałych Ok. 70%

Zawartość popiołu Ok. 30%

Magazynowanie Składować w suchych i chłodnych warunkach, 
chronić przed mrozem i gorącem

Czas przechowywania Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach

Wytrzymałość na rozciąganie 0,35 MPa

Wydłużenie przed  
zniszczeniem

Ok. 250%

Klasa reakcji na ogień E

Form dostawcza Pojemnik 12 kg

Kategoria użytkowania Typ Y1
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W większości obiektów budowlanych 
stosowane są szczeliny dylatacyjne. 
Szczeliny te muszą przejąć naprężenia 
wynikające ze zmian objętości i od-
kształceń spowodowanych przez różnice 
temperatur, nierównomierne osiadanie 
gruntu, wstrząsy lub skurcz betonu, przez 
co zapobiega tworzeniu się rys w beto-
nowych elementach konstrukcyjnych.

Szczeliny dylatacyjne

Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, 
w celu zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się ognia i dymu doskonale nadają 
się następujące produkty Promat: 
masy ogniochronne PROMASEAL®-A 
i PROMASEAL®-A spray. Materiały te 
stosowane są również w lekkich kon-

strukcjach ściennych i sufitowych oraz 
do uszczelnień przepustów rurowych 
w technice grzewczej i sanitarnej. 
Alternatywnym sposobem uszczelnie-
nia dylatacji jest wykorzystanie masy 
ogniochronnej PROMASTOP®-CC lub 
pianki ogniochronnej PROMAFOAM®-C

Dylatacje
Ogniochronne zabezpieczenie 
szczelin dylatacyjnych
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Dylatacje w elementach budowlanych  
masa PROMASEAL®-A

Ważne wskazówki

W budownictwie monolitycznym, ze względów konstrukcyjnych 
muszą być stosowane szczeliny dylatacyjne. Aby uniemożliwić 
rozprzestrzenienie się pożaru na inne strefy pożarowe, szczeli-
ny te należy odpowiednio zabezpieczyć. Masy ogniochronne 
PROMASEAL®-A 1  należy aplikować w temperaturze co 
najmniej +5°C. Zabezpieczenie szczelin i dylatacji masami 
ogniochronnymi PROMASEAL®-A 1 , wykonane zgodnie 
z rysunkami, uzyskują klasę odporności ogniowej EI120. Masa 
ogniochronna PROMASEAL®-A 1  jest wyrobem uszczelniają-
cym wykonanym na bazie akryli, o wszechstronnym zastosowa-
niu w techniczno-budowlanej ochronie przeciwpożarowej.

Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczać 
dylatacje to:

 • 100 mm – ściany masywne lub lekkie;
 • 150 mm – stropy.

Detal A 

Szczeliny dylatacyjne o szerokości 5 ÷ 100 mm na styku ściana/
ściana (w tym również ściany lekkie), należy zabezpieczyć masą 
ogniochronną PROMASEAL®-A 1  jednostronnie na głębokość 
min. 5 mm (EI60) lub min. 10 mm (EI120) oraz wełną mineralną 
o temp. topnienia ≥1000ºC i klasie reakcji na ogień A1 2 .

Detal B

Szczeliny dylatacyjne o szerokości 5 ÷ 100 mm na styku 
ściana/ściana (w tym również ściany lekkie) należy wypełnić 
wełną mineralną o temp. topnienia ≥1000ºC i klasie reak-
cji na ogień A1 2  oraz zabezpieczyć masą ogniochronną 
PROMASEAL®-A 1  z obu stron na głębokość min. 2,5 mm 
(EI60) lub min. 5 mm (EI120).

Detal C i D

Szczeliny dylatacyjne o szerokości 5 ÷ 50 mm na styku strop/
strop lub ściana/strop należy wypełnić materiałem o min. klasie 
reakcji na ogień E 5  oraz masą ogniochronną PROMASEAL®-A 
1  jednostronnie na głębokość min. 20 mm. Tak wykonana 

dylatacja w stropie uzyskuje klasę odporności ogniowej EI60, 
a pomiędzy stropem i ścianą – EI120.

Detal E i F

Szczeliny dylatacyjne o szerokości 5 ÷ 100 mm na styku strop/
strop lub ściana/strop należy zabezpieczyć masą ogniochronną 
PROMASEAL®-A 1  jednostronnie na głębokość min. 10 mm 
oraz wełną mineralną o temp. topnienia ≥1000ºC i klasie reakcji 
na ogień A1 2 . Tak zabezpieczona dylatacja uzyskuje klasę 
odporności ogniowej EI120.

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI60÷EI120 482.50

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0108
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-14/0108-2015/7

1 1 Masa PROMASEAL®-A 
2 2 Wełna mineralna gęstość min. 40 kg/m3

3 3 Strop

4 4 Ściana
5 5 Materiał palny min. klasa reakcji na ogień E

Opis rysunków

Detal A – Zabezpieczenie jednostronne 
dylatacji w ścianie

Detal C – Zabezpieczenie dylatacji wy-
pełnionej materiałem palnym w stropie

Detal E – Zabezpieczenie dylatacji w 
stropie

Detal B – Zabezpieczenie dwustronne 
dylatacji w ścianie

Detal D – Zabezpieczenie dylatacji wy-
pełnionej materiałem palnym pomiędzy 
stropem i ścianą

Detal F – Zabezpieczenie dylatacji w stro-
pie pomiędzy stropem i ścianą
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Dylatacje w elementach budowlanych  
masa PROMASEAL®-A

Ważne wskazówki

W przypadku szczelin dylatacyjnych o niewielkich szerokościach 
można całkowicie zrezygnować z umieszczania wewnątrz wełny 
mineralnej. PROMAT posiada rozwiązanie, w którym szcze-
linę wypełnia się na odpowiednią głębokość jedynie masą 
ogniochronną PROMASEAL®-A 1 . Rozwiązanie to można 
stosować w przegrodach masywnych o minimalnej grubości 
175 mm.

Detal A i B

Jeżeli szczelina dylatacyjna nie przekracza 25 mm może być 
ona zabezpieczona jednostronnie tylko przy użyciu masy 
ogniochronnej PROMASEAL®-A 1 . Minimalna warstwa masy 
powinna mieć grubość 20 mm. Tak zabezpieczona szczelina 
dylatacyjna w stropie lub pomiędzy ścianą i stropem, uzyskuje 
klasę odporności ogniowej EI180. Nie ma znaczenia, z której 
strony zastosuje się masę.

Detal C i D

Szczeliny dylatacyjne o szerokości maksymalnej 25 mm należy 
zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI240 poprzez 
dwustronne zastosowanie masy PROMASEAL®-A 1  na głębo-
kość minimum 20 mm. Takie zabezpieczenie można wykonywać 
zarówno w stropach jak i pomiędzy ścianą i stropem.

Detal E i F

Przez szczeliny dylatacyjne zabezpieczone masą ogniochron-
ną PROMASEAL®-A 1  mogą przechodzić pojedyncze ka-
ble o średnicy maksymalnej 14 mm. W przypadku przejść 
kabla przez zabezpieczenie jednostronne, należy dodatko-
wo pomalować kable z jednej strony masą ogniochronną 
PROMASTOP®-CC 5  na grubość min. 2 mm i długość mini-
mum 300 mm. Przy przejściu kabli przez dylatację zabezpieczo-
ną dwustronnie nie trzeba dodatkowo zabezpieczać kabli.

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI180 ÷ EI240 482.60

Klasyfikacja ogniowa: 02806/19/Z00NZP

1 1 Masa ogniochronna PROMASEAL®-A grub. 20 mm
2 2 Strop masywny
3 3 Ściana masywna

4 4 Kabel
5 5 Masa ogniochronna PROMASTOP-CC grub. min. 2 mm

Opis rysunków

Detal A –Zabezpieczenie dylatacji 
w stropie EI180

Detal C - Zabezpieczenie dylatacji 
w stropie EI240

Detal E - Zabezpieczenie przejścia poje-
dynczego kabla przez dylatację EI180

Detal B - Zabezpieczenie dylatacji 
pomiędzy ścianą i stropem EI180

Detal D - Zabezpieczenie dylatacji 
pomiędzy ścianą i stropem EI240

Detal F - Zabezpieczenie przejścia 
pojedynczego kabla przez dylatację EI240
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Dylatacje w elementach budowlanych 
masa PROMASEAL®-A spray

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI120 484.10

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0310
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-16/0310-2017/4

Detal A 

Dylatacje w ścianach o szerokości nie większej niż 100 mm 
można zabezpieczyć dwustronnie masą ogniochronną 
PROMASEAL®-A spray 1  grubości min. 1 mm oraz wełną mine-
ralną o gęstości minimalnej 40 kg/m3 2 . 

Detal B

Szczeliny dylatacyjne w stropach oraz pomiędzy ścianą i stro-
pem, o szerokości nie większej niż 100 mm, można zabezpieczyć 
jednostronnie masą ogniochronną PROMASEAL®-A spray 1  
o grubości min. 1 mm, oraz wełną mineralną o gęstości minimal-
nej 40 kg/m3 2 . 

Detal C

Szczeliny dylatacyjne pomiędzy ścianą lekką lub masywną i stro-
pem, o szerokości nie większej niż 150 mm, można zabezpieczyć 
obustronnie masą ogniochronną PROMASEAL®-A spray 1  
o grubości min. 1 mm, oraz wełną mineralną o gęstości minimal-
nej 65 kg/m3 2 . 

Detal D

Przy użyciu masy PROMASEAL®-A spray 1  można uzyskać 
możliwość ruchu dylatacji do 30%. W tym celu należy wszystkie 
ułożone obok siebie pasma wełny mineralnej gęstości min. 
40 kg/m3 ścisnąć o około 30% i umieścić w otworze. Masę 
PROMASEAL®-A spray 1  grubości min. 1 mm należy nakładać 
na otwór i zewnętrzną powierzchnię płyt z wełny skalnej. Takie 
zabezpieczenie można wykonać zarówno w stropie jak i na połą-
czeniu ściana/strop.

Detal E 

Zabezpieczenie dylatacji w stropie z możliwością ruchu do 7,5% 
należy wykonać poprzez wypełnienie szczeliny wełną mine-
ralną 2  gęstości min. 40 kg/m3, której lico maluje się masą 
PROMASEAL-A spray 1  na grubość min. 1 mm z jednej strony 
przegrody (od góry lub od dołu).

1 1 Masa PROMASEAL®-A spray
2 2 Skalna wełna mineralna
3 3 Strop masywny

4 4 Ściana masywna
5 5 Ściana lekka

Opis rysunków

Detal A – Zabezpieczenie dylatacji 
w ścianie

Detal B - Zabezpieczenie dylatacji 
pomiędzy stropem i ścianą

Detal D – Zabezpieczenie dylatacji z możli-
wością ruchu do 30% Detal E
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Dylatacje pomiędzy ścianą a blachą trapezową 
masa PROMASEAL®-A spray

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI120 484.11

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0456
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-14/0456-2015/4

Ważne wskazówki

Dylatacje stosuje się do oddzielenia poszczególnych elementów 
budowli. Aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu 
na inne strefy pożarowe, należy szczeliny te odpowiednio zabez-
pieczać. Do zabezpieczenia tego typu można zastosować masę 
PROMASEAL®-A spray 1 , dzięki której można uzyskać klasę 
odporności ogniowej EI120. 

Detal A   

Szczeliny poziome pomiędzy ścianą masywną oraz arkuszami 
blachy trapezowej, o szerokości 190÷360 mm, wypełnia się 
wełną mineralną gęstości min. 60 kg/m3 2 . Lico wełny należy 
pomalować jednostronnie masą PROMASEAL®-A spray 1  na 
grubość minimalną 2 mm. Należy wyjść z malowaniem poza lico 
wełny na ścianę na odległość minimum 100 mm oraz na blachę 
trapezową na długości minimum 150 mm. 

Detal B 

Szczeliny dylatacyjne pomiędzy ścianą masywną i dachem 
z blachy trapezowej o szerokości maksymalnej 100 mm 
i możliwości ruchu do 25% zabezpiecza się przy użyciu 
masy PROMASEAL®-A spray 1 . Dylatację wypełnia się 
z obu stron wełną mineralną gęstości min. 35 kg/m3. Lico 
wełny należy pomalować z obu stron masą ogniochronną 
PROMASEAL®-A spray 1  na grubość min. 1,5 mm, wraz z wyj-
ściem malowania na przegrody na minimum 10 mm. 

Detal C 

Szczeliny dylatacyjne pomiędzy ścianą lekką i blachą trapezową 
o szerokości maksymalnej 250 mm zabezpiecza się przy użyciu 
masy PROMASEAL®-A spray 1 . Dylatację wypełnia się wełną 
mineralną gęstości min. 65 kg/m3 na głębokość min. 100 mm. 
Lico wełny należy pomalować z obu stron masą ogniochronną 
PROMASEAL®-A spray 1  na grubość min. 1 mm, wraz z wyj-
ściem malowania na blachę min. 150 mm.

1 1 Masa PROMASEAL®-A spray
2 2 Skalna wełna mineralna
3 3 Strop masywny

4 4 Ściana masywna lub lekka
5 5 Blacha trapezowa

Opis rysunków

Detal C - Zabezpieczenie dylatacji pomiędzy ścianą lekką a stropem masywnym

Detal A - Zabezpieczenie dylatacji 
pomiędzy ścianą a dachem z blachy 
trapezowej

Detal B - Zabezpieczenie dylatacji 
pomiędzy ścianą a dachem z blachy 
trapezowej z możliwością ruchu do 25%
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1 1 Masa ogniochronna PROMASEAL®-A spray grub. ≥1,5 mm
2 2 Masa ogniochronna PROMASEAL®-A spray grub. ≥2,8 mm
3 3 Wełna mineralna gęstości ≥35 kg/m3

4 4 Wełna mineralna gęstości ≥100 kg/m3

5 5 Masa ogniochronna PROMASEAL®-AG grub. ≥30 mm
6 6 Kabel
7 7 Strop masywny
8 8 Ściana masywna

Opis rysunków

Detal A –Zabezpieczenie dwustronne 
dylatacji w stropie

Detal C – Zabezpieczenie jednostron-
ne dylatacji w stropie 

Detal E - Zabezpieczenie przejścia pojedynczego kabla przez dylatację 

Detal B - Zabezpieczenie dwustronne 
dylatacji pomiędzy ścianą i stropem 

Detal D - Zabezpieczenie jednostron-
ne dylatacji pomiędzy ścianą i stropem 
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Dylatacje w elementach budowlanych 
masa PROMASEAL®-A spray

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI240 484.20

Klasyfikacja ogniowa: 02806/19/Z00NZP

Ważne wskazówki

Do zabezpieczenia dylatacji w stropie lub pomiędzy ścianą 
i stropem w klasie odporności ogniowej EI240 można użyć masy 
ogniochronnej PROMASEAL®-A spray 1 . Rozwiązanie to moż-
na stosować w przegrodach masywnych o minimalnej grubości 
175 mm.

Detal A i B

Szczeliny dylatacyjne o szerokości maksymalnej 100 mm 
i możliwości ruchu do 25% zabezpiecza się przy użyciu masy 
PROMASEAL®-A spray 1 . Dylatację wypełnia się z obu stron 
wełną mineralną gęstości min. 35 kg/m3 3  na głębokość 
min. 80 mm. Lico wełny należy pomalować z obu stron masą 
ogniochronną PROMASEAL®-A spray 1  na grubość min. 
1,5 mm, wraz z wyjściem malowania na przegrody na minimum 
10 mm. 

Detal C i D

Dylatacje o szerokości maksymalnej 100 mm można zabezpieczyć 
również jednostronnie masą PROMASEAL®-A spray 2 . Szczelinę 
wypełnia się z obu stron wełną mineralną 4  gęstości min. 
100 kg/m3 na głębokość min. 80 mm. Lico wełny z jednej stro-
ny maluje się masą ogniochronną PROMASEAL®-A spray 2  na 
grubość min. 2,8 mm, wraz z wyjściem malowania na przegro-
dy na minimum 10 mm. 

Detal E

Przez szczeliny dylatacyjne zabezpieczone masą ogniochronną 
PROMASEAL®-A spray 2  mogą przechodzić pojedyncze kable 
o średnicy maksymalnej 14 mm. Dookoła kabla na szero-
kość min. 15 mm i głębokość min. 30 mm należy użyć masy 
ogniochronnej PROMASEAL®-AG 5 . Zabezpieczenie kabla 
należy wykonać z obu stron przegrody.
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Nr rozw. 484.21
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1 1 Masa PROMASEAL®-A spray
2 2 Skalna wełna mineralna

3 3 Ściana masywna 

Opis rysunków

Detal A - Zabezpieczenie dylatacji jednostronne

Detal B - Zabezpieczenie dylatacji obustronne

Dylatacje w ścianie 
masa PROMASEAL®-A spray

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI240 484.21

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2022/2170

Ważne wskazówki

Do zabezpieczenia dylatacji w ścianie w klasie odpor-
ności ogniowej EI240 można użyć masy ogniochronnej 
PROMASEAL®-A spray 1 . Rozwiązanie to można stosować 
w przegrodach masywnych o minimalnej grubości 180 mm.

Detal A  

Dylatacje o szerokości maksymalnej 100 mm można zabezpie-
czyć jednostronnie masą PROMASEAL®-A spray 1 . Szczelinę 
wypełnia się wełną mineralną 3  gęstości min. 65 kg/m3 na 
głębokość min. 150 mm (np. 3x50 mm). Lico wełny z jednej 
strony maluje się masą ogniochronną PROMASEAL®-A spray 1  
na grubość min. 2,8 mm.

Detal B 

Dylatacje o szerokości maksymalnej 150 mm można zabez-
pieczyć masą PROMASEAL®-A spray 1 . Szczelinę wypełnia 
się wełną mineralną 3  gęstości min. 65 kg/m3 na głębokość 
min. 150 mm (np. 3x50 mm). Lico wełny obustronnie maluje 
się masą ogniochronną PROMASEAL®-A spray 1  na grubość 
min. 1,5 mm.
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Dylatacje w elementach budowlanych 
pianka PROMAFOAM®-C     
masa PROMASTOP®-CC

Ważne wskazówki

Alternatywnym rozwiązaniem do zabezpieczenia szczelin 
dylatacyjnych jest pianka PROMAFOAM®-C 1 . Dla złączy 
liniowych o niewielkiej szerokości wystarczy wypełnienie 
dylatacji samą pianka, w przypadku szerszych szczelin, ko-
nieczne jest zastosowanie dodatkowo masy ogniochronnej 
PROMASTOP®-CC 2 .

Minimalne grubości przegród, w których można zabezpieczyć 
dylatacje zostały przedstawione w tabeli poniżej.

 PROMAFOAM®-C PROMAFOAM®-C+ 
PROMASTOP®-CC

Grubość i rodzaj przegrody Szerokość szczeliny Szerokość szczeliny

Ściana masywna gr. 100 mm 5÷20

Ściana masywna gr. 150 mm 5÷20 5÷60

Strop gr. 150 mm 5÷15 5÷30

Detal A 

Szczeliny dylatacyjne o szerokości nie większej niż 
20 mm w ścianach, wypełnia się szczelnie pianką 
PROMAFOAM®-C 1 . W przypadku złączy liniowych o sze-
rokości większej niż 20 mm, jednak nie większej niż 60 mm, 
dodatkowo lico pianki należy pokryć z obu stron przegro-
dy masą ogniochronną PROMASTOP®-CC 2 , o grubości 
minimalnej 0,7 mm.

Detal B i C

Szczeliny dylatacyjne w stropach oraz pomiędzy stropem 
a ścianą, zabezpiecza się w podobny sposób jak w przy-
padku dylatacji w ścianach. W tym przypadku maksymalna 
szerokość złącza, które można zabezpieczyć samą pianką 
PROMAFOAM®-C 1  wynosi 15 mm, natomiast przy użyciu 
dodatkowo masy PROMASTOP®-CC można zabezpieczyć 
szczeliny o szerokości do 30 mm.

Odporność ogniowa Nr rozwiązania

EI120 483.15

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0864 
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:  
AC 158-UWB-W1670
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-21

1 1 Pianka PROMAFOAM®-C
2 2 Masa PROMASTOP®-CC, gr. d≥0,7 mm

3 3 Ściana masywna
4 4 Strop

Opis rysunków

Detal A – Zabezpieczenie dylatacji w ścianie

Detal B – Zabezpieczenie dylatacji w stropie

Detal C – Zabezpieczenie dylatacji pomiędzy ścianą a stropem
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Zespół sprzedaży 

Kontakt

BiałystokBydgoszcz
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Wielkopolski
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Katowice

Łódź

Poznań Warszawa

Szczecin
Olsztyn

Wrocław

WOJ. ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE,  
PODKARPACKIE

Karol Watoła
tel. 606 790 607
karol.watola@etexgroup.com

WOJ. MAZOWIECKIE, LUBELSKIE

Damian Serewa
tel. 882 016 040
damian.serewa@etexgroup.com

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, ŁÓDZKIE, 
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przemysław Paprzycki
tel. 602 718 439
przemyslaw.paprzycki@etexgroup.com

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE, 
WIELKOPOLSKIE, OPOLSKIE

Jarosław Stachowiak 
tel. 602 751 224
jaroslaw.stachowiak@etexgroup.com

WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE, 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE

Kamil Ziółkowski
tel. 606 707 990
kamil.ziolkowski@etexgroup.com

Sprzedaż Przejść Instalacyjnych
Andrzej Grywalski
tel. 571 407 179
andrzej.grywalski@etexgroup.com

Ducting Business Development  
Manager
Piotr Marcinkiewicz
tel. 571 407 180
piotr.marcinkiewicz@etexgroup.com

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o. o.
ul. Przecławska 8, 03-879 Warszawa
www.promat.com

tel.: +48 22 / 21 22 280
email: technik@promattop.pl

Kierownik ds. Zabezpieczeń Tuneli
Jacek Ćwikliński
tel. 604 128 730
jacek.cwiklinski@etexgroup.com

Specjalista ds. BIM
Izabela Bączyk
tel. 571 407 372
izabela.baczyk@etexgroup.com

Dział Techniczny Promat
technik@promattop.pl

Kierownik ds. projektów ppoż.
Adrian Dąbrowski
tel. 571 407 178
projekty.promat@etexgroup.com


