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PROMASEAL®-AG

PROMASEAL®-AG
je
intumescentný
jednozložkový
protipožiarny tmel na akrylátovej báze s vysokým expanzným
tlakom.

Protipožiarny intumescentný tmel

Teoretická spotreba tuby s objemom 310 ml
Šírka škáry

10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Všeobecné informácie
• Minimálna šírka škár je 5 mm.
• Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C - 35 °C.
• Doba tvorby povrchového filmu: približne 15 minút (pri
teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %).
• Následná aplikácia náteru je možná po uplynutí 24 hodín;
je však potrebné skontrolovať priľnavosť a kompatibilitu.
• Po otvorení tuby čo najskôr spotrebujte jej obsah.
• Nástroje ihneď po použití očistite vodou.
• V mieste prestupu inštalácie zaistite dostatočný voľný
priestor na aplikáciu protipožiarneho tesnenia; ak je to
potrebné, tento priestor vytvorte.
• Teplota podkladu a okolitého prostredia: minimálna teplota
+5 °C a maximálna teplota +40 °C.
• Relatívna vlhkosť vyššia ako 65 % bude mať za následok
dlhšiu dobu schnutia.
• Zaistite, aby prvá vrstva tmelu dobre priľnula k podkladu.
• Podklad musí byť čistý, bez stôp oleja, mastnoty a prachu.
• Absorpčný povrch navlhčite vodou alebo ako podkladový
náter použite PROMASEAL ®- AG zriedený s vodou.
• Kategória použitia je typ Y1:
∙∙ Produkty určené na použitie pri teplote v rozmedzí od
-20 °C a +70 °C, vystavené pôsobeniu UV žiarenia, nie
však vystavené pôsobeniu dažďa.
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Informácie o systéme inštalácií
Informácie o systéme inštalácií káblov a potrubí sú dostupné
v Európskom technickom osvedčení ETA, správe o klasifikácii
alebo návode na použitie.
Bezpečnostné informácie
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.
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1. Vyčistite otvor a ak je to potrebné aj
prestupujúcu inštaláciu.

2. Priestor vyplňte minerálnou vlnou.

4. Skôr, ako sa vytvorí povrchový film,
upravte tmel štetcom alebo stierkou
navhlčenou vodou.

5. Miesto označte identifikačným
štítkom.

3. Tesniaci tmel naneste v primeranom
množstve.

Produkty sa musia používať v súlade so všeobecne platnými predpismi pre stavebný materiál a obzvlášť s predpismi pre protipožiarny materiál, s príslušnými národnými osvedčeniami
o skúške a schváleniami a v súlade s platnými vnútroštátnymi stavebnými predpismi. Produkty môžu používať iba vyškolení odborníci s dostatočnými znalosťami a len po dôkladnom
preštudovaní návodu na použitie, karty bezpečnostných údajov, národných osvedčení o skúške a schválení. Ďalšie informácie o tom, ako a kde používať tento produkt, nájdete v
príručke od spoločnosti Promat alebo sa obráťte na kanceláriu obchodného zastúpenia spoločnosti Promat vo vašom regióne. Všetky príslušné dokumenty môžete získať bezplatne
v kancelárii obchodného zastúpenia spoločnosti Promat vo vašom regióne. Pre krajiny mimo Európskej únie platia osobitné smernice. V prípade otázok nás kontaktujte.
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