
Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U

Popis výrobku

PROMASTOP®, typ U je požárně ochranná stěrková hmota na bázi směsí dis-

perze akrylátu, která při požáru působí endotermně.

Oblasti použití

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U se používá ke zho-

tovení protipožárních ucpávek stavebních a dilatačních spár, kovového a plas-

tového potrubí a kabelových ucpávek a přepážek. Předností těchto ucpávek je 

jejich univerzálnost a zejména možnost dilatačních pohybů.

Technické údaje

Barva: světle šedá

Konzistence: pastozní 

Objemová hmotnost: 1,40 ±0,2 g/cm3

Vizkozita podle ISO 2555: cca 17±5 Pa.s

Obsah pevných látek 

dle DIN 53 189: 72 ±3 %

Stupeň hořlavosti: nesnadno hořlavé B, dle ČSN 730862

Teplota zpracování: +10 °C až do +40 °C

Doba zaschnutí: po 12 hodinách pevný povrch

Doba vytvrdnutí: 1 mm/24 hod

Ředění: vodou max. 2 %; nedoporučuje se

Stálost vlastností: žádný úbytek endotermních parametrů

• vynikající přilnavost na různé povrchy (kámen, beton, kov, PVC atd.)

• trvalá pružnost, odolnost proti vibracím

• vysoká odolnost proti UV-záření

• odolnost proti vlhkosti a vodě, vhodná i do venkovního prostředí

• odolnost proti agresivním chemickým látkám

• kouřotěsnost podle EN 1634-3:2004

• tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 barr (12,5 m vodního sloupce)

Uvedené parametry kouřotěsnosti a tlakotěsnosti platí pro systémy opatřené 

min. vrstvou stěrky 1 mm (v suchém stavu) a mohou být deklarovány po 

10 dnech zrání.  

Zpracování

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U je dodávána v pasto-

vité formě připravené k použití a není nutné ji ředit. Před aplikací je ale nutné ji 

dokonale promíchat. Aplikace je možná pouze na suchý povrch zbavený prachu, 

mastnoty, oleje a koroze. Teplota povrchu nesmí klesnout pod +10 °C. Stěrku 

lze jednoduše nanášet štětcem nebo špachtlí, popř. i stříkáním. Použité nářadí, 

znečištěné plochy a předměty je nutné včas omýt vlažnou vodou. V době zrání 

je nutné chránit stěrku před zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem.

- Spotřeba

Pro dosažení suché vrstvy stěrky 1 mm: 1,9 – 2,1 kg/m2.

Informace

- Označení 

Označení na etiketách odpovídá platným předpisům. 

- Způsob dodání

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U je dodávána v plas-

tových nádobách o obsahu 12 kg.

- Uskladnění

V chladu a suchu, chránit před mrazem a horkem.

- Zvláštní upozornění

Při použití v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat ustanovení 

našich katalogových listů a všeobecné podmínky našeho katalogu.

Požární utěsnění stavebních a dilatačních 
spár, prostupů kabelů a potrubí 
ve stěnách a stropech univerzální 
požárně ochrannou stěrkovou hmotou 
PROMASTOP®, typ U

Jednou z nejdůležitějších vlastností každé stavby je požární bezpečnost. Firma Promat disponuje kompletním sortimentem požárně 
odolných konstrukcí, které např. omezují možnost vzniku požáru, zamezují jeho šíření a zajišťují stabilitu stavebního objektu. Firma neu-
stále rozšiřuje svou nabídku protipožárních materiálů a konstrukcí s lepšími vlastnostmi. Výrazným pokrokem na poli požárních ucpávek 
spár, kabelů a potrubí ve stěnách a stropech je systém s univerzální požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®, typ U.   

Přednosti nového systému na první pohled:
• univerzální použití pro ošetření prostupů kabelů a kabelových 

svazků, plastových trubek do Ø 25 mm, ocelových trubek do 
Ø 108 mm, dilatačních spár do šířky až 100 mm a dilatačními 
pohyby do ±60 %

• hodnota požární odolnosti až EI 180 minut

• jednoduchá aplikace

• trvalá pružnost, odolnost proti vibracím

• vysoká odolnost proti UV-záření

• možnost použití ve venkovním prostředí

• odolnost proti agresivním chemickým látkám

• kouřotěsnost podle EN 1634-3:2004

• tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 barr (12,5 m vodního 
sloupce)



PROMASTOP®, typ U - utěsnění stavebních
a dilatačních spár

EI 60
až EI 180

484.10

T e c h n i c k é  ú d a j e

1a  lehká příčka nebo masivní stěna, d ≥ 100 mm
1b  masivní stěna, objemová hmotnost ≥ 650 kg/m3

1c  lehká šachtová příčka s jednostranným opláštěním
" masivní strop, d ≥ 150 mm, odpovídající požární odolnosti
§ minerální vlna, tl. 2 x 50 mm, objemová hmotnost min. 60 kg/m3 

stupeň hořlavosti A nebo B podle ČSN 730862, bod tání 1000 °C,
použitelnost do 700°C

$ požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U, tl. suché vrstvy 
min. 1 mm

% přířez PROMATECT®-H, šířka a tloušťka dle potřeby 
& spára stěna/stěna
/ spára stěna/strop
( spára stěna/strop
) spára strop/strop

Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK2-12-05-004-C-0.

Hodnota požární odolnosti

Dle ČSN EN 13501-2: EI 60 pro vestavbu do šachtových stěn (detail C), EI 120 

pro vestavbu do stěn tl. min. 100 mm (detail A), EI 180 pro vestavbu do masiv-

ních stěn (detail B) a masivních stropů tl. min. 150 mm. Požárně dělící kon-

strukce musí vykazovat odpovídající hodnotu požární odolnosti EI(t).

Výhody na první pohled

• jednoduchá aplikace

• schopnost přizpůsobení při dilatačních pohybech do ± 60% 

• vysoká odolnost proti UV-záření a agresivním chemickým látkám

• ucpávka je vhodná do vnějšího prostředí

• kouřotěsnost dle EN 1634-3:2004

• tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 bar (12,5 m vodního sloupce) 

Důležité pokyny

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U je dodávána ve stavu 

připraveném k použití a není nutné ji ředit. Před aplikací je ale nutné ji dokonale 

promíchat. Použité nářadí, znečištěné plochy a předměty je nutné včas omýt 

vlažnou vodou. Stěrku je možno aplikovat při teplotách v rozmezí +10 °C až 

+40 °C. Zaschnutí povrchu do 1 hodiny, zpevnění cca po 12 hodinách, vytvrd-

nutí do 24 hodin, uvedené deklarované vlastnosti po 10 dnech zrání. V době 

zrání je nutné chránit stěrku před zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem. Ucpávka 

je vhodná i do vnějšího prostředí, detailní řešení je nutné konzultovat s naším 

technickým oddělením.

Detail A

Utěsnění stavební a dilatační spáry o šířce max. 100 mm v lehké sendvičové 

příčce nebo masivní stěně tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120.

Detaily B a D

Utěsnění stavební a dilatační spáry o šířce max. 100 mm v masivní stěně s ob-

jemovou hmotností min. 650 kg/m3 a tl. min. 150 mm nebo masivním stropě tl. 

min. 150 mm s požární odolností EI 180.

Detail C

Utěsnění stavební a dilatační spáry o šířce max. 100 mm v lehké šachtové 

příčce tl. min. 100 mm s požární odolností EI 60.

Montážní postup

– povrch zbavit prachu a nečistot.

– spáru důkladně vyplnit minerální vlnou.

– malířskou páskou vymezit předepsané přesahy nátěru na okolní konstrukce

– provést nátěr požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®, typ U 

v tloušťce min. 1 mm (v suchém stavu) na povrch minerální vlny s předepsa-

nými přesahy na okolní konstrukce

Spotřeba

Pro dosažení suché vrstvy stěrky v tl. 1 mm:  cca 1,9 - 2,1 kg/m2

Detail B – spára v masivní stěně - EI 180

Detail A – spára v lehké příčce nebo masivní stěně - EI 120
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Detail C – spára v lehké šachtové příčce - EI 60

Detail D – spára v masivním stropě - EI 180
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502.10Trubní ucpávka PROMASTOP®, typ U

Detail D – prostup kovového potrubí stropem - EI 180

Detail A – prostup plastového potrubí lehkou příčkou i masivní stěnou - EI 120

T e c h n i c k é  ú d a j e

1a  lehká příčka nebo masivní stěna, d ≥ 100 mm
1b  lehká šachtová příčka s jednostranným opláštěním
" stropní konstrukce, d ≥ 150 mm, odpovídající požární odolnosti
§ plastové potrubí do l 25 mm 
$ kovové potrubí do l 108 mm
% izolace potrubí z minerální vlny v tl. 30 mm, se symetrickými 

přesahy 250 mm od požárního předělu, objemová hmotnost 
min. 90 kg/m3, stupeň hořlavosti A nebo B podle ČSN 730862, 
bod tání 1000 °C, použitelnost do 700 °C

& dotěsnění minerální vlnou, vlastnosti jako v bodu %
/ požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U, tl. suché vrstvy 

min. 1 mm na potrubí kabelech a navazujících plochách
( přířez PROMATECT®-H, šířka a tloušťka dle potřeby
) identifikační štítek

Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK2-11-06-002-C-0.

Hodnota požární odolnosti

Dle ČSN EN 13501-2: EI 120 pro vestavbu do stěn tl. min. 100 mm (detail 

A a B), EI 90 pro vestavbu do šachtových stěn (detail C), EI 180 pro vestavbu do 

stropů tl. min. 150 mm. Požárně dělící konstrukce musí vykazovat odpovídající 

hodnotu požární odolnosti EI(t).

Výhody na první pohled

• jednoduchá aplikace

• schopnost přizpůsobení při dilatačních pohybech do ± 60% 

• vysoká odolnost proti UV-záření a agresivním chemickým látkám

• ucpávka je vhodná do vnějšího prostředí

• kouřotěsnost dle EN 1634-3:2004

• tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 bar (12,5 m vodního sloupce) 

Důležité pokyny

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U je dodávána ve stavu 

připraveném k použití a není nutné ji ředit. Před aplikací je ale nutné ji dokonale 

promíchat. Použité nářadí, znečištěné plochy a předměty je nutné včas omýt 

vlažnou vodou. Stěrku je možno aplikovat při teplotách v rozmezí +10 °C až 

+40 °C. Zaschnutí povrchu do 1 hodiny, zpevnění cca po 12 hodinách, vytvrd-

nutí do 24 hodin, uvedené deklarované vlastnosti po 10 dnech zrání. V době 

zrání je nutné chránit stěrku před zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem. Ucpávka 

je vhodná i do vnějšího prostředí, detailní řešení je nutné konzultovat s naším 

technickým oddělením.

Detail A

Prostup plastového potrubí max. Ø 25 mm otvorem max. Ø 75 mm v lehké 

příčce nebo masivní stěně tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120 (U/C).

Detail B

Prostup kovového potrubí max. Ø 108 mm otvorem max. Ø 168 mm v lehké 

příčce nebo masivní stěně tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120 (U/C).

Detail C

Prostup kovového potrubí max. Ø 108 mm otvorem max. Ø 168 mm v šachto-

vých stěnách s požární odolností EI 90 (U/C).

Detail D

Prostup kovového potrubí max. Ø 108 mm otvorem max. Ø 168 mm ve stropě 

s požární odolností EI 180 (U/C, C/U).

Montážní postup

– povrch ostění a potrubí zbavit prachu, mastnoty, oleje a koroze

– kovové potrubí opatřit v místě prostupu izolací z minerální vlny do vzdále-

nosti min. 250 mm od obou líců požárně dělící konstrukce 

– případnou spáru důkladně dotěsnit minerální vlnou

– malířskou páskou vymezit předepsané přesahy nátěru na okolní konstrukce

– provést nátěr požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®, typ U 

v tloušťce min. 1 mm (v suchém stavu) na plochu ucpávky s přesahem min. 

25 mm na okolní konstrukce a dále na povrch potrubí (izolaci z minerální vlny) 

do předepsané vzdálenosti od obou líců ucpávky. 

Spotřeba

Pro dosažení suché vrstvy stěrky v tl. 1 mm:  cca 1,9 - 2,1 kg/m2
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Detail B – prostup kovového potrubí lehkou příčkou i masivní stěnou - EI 120
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Detail C – prostup kovového potrubí šachtovou stěnou - EI 90

 100

 D
 1

08

250 250

150 150

25
25

 1
68

30
30

(

1b
&

$ %

/

$

%

"

&/

%



Kabelová přepážka PROMASTOP®, typ U
EI 90

až EI 180
602.10

T e c h n i c k é  ú d a j e

1a  lehká příčka nebo masivní stěna, d ≥ 100 mm
1b  masivní stěna, objemová hmotnost ≥ 650 kg/m3

1c  lehká šachtová příčka s jednostranným opláštěním
" stropní konstrukce, d ≥ 150 mm, odpovídající požární odolnosti
§ kabel, kabelový svazek nebo standardní sestava kabelů
$ minerální vlna, stupeň hořlavosti A nebo B podle ČSN 730862, bod tání 

1000 °C, použitelnost do 700 °C:
4a  s objemovou hmotností min. 90 kg/m3

4b  s objemovou hmotností min. 120 kg/m3

% požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U, tl. suché vrstvy 
min. 1 mm na kabelech a navazujících plochách

& přířez PROMATECT®-H, šířka a tloušťka dle potřeby 
/ identifikační štítek

Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK2-11-06-001-C-0.

Hodnota požární odolnosti

Dle ČSN EN 13501-2: EI 120 pro vestavbu do stěn tl. min. 100 mm (detail A) nebo 

masivních stěn tl. min. 150 mm (detail B), EI 90 pro vestavbu do šachtových stěn 

(detail C), EI 180 pro vestavbu do stropních konstrukcí tl. min. 150 mm. Požárně 

dělící konstrukce musí vykazovat odpovídající hodnotu pož.odolnosti EI(t).

Výhody na první pohled:

• jednoduchá aplikace

• schopnost přizpůsobení při dilatačních pohybech do ± 60% 

• vysoká odolnost proti UV-záření a agresivním chemickým látkám

• přepážka je vhodná do vnějšího prostředí

• kouřotěsnost dle EN 1634-3:2004

• tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 bar (12,5 m vodního sloupce)

Důležité pokyny

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®, typ U je dodávána ve stavu 

připraveném k použití a není nutné ji ředit. Před aplikací je ale nutné ji dokonale 

promíchat. Použité nářadí, znečištěné plochy a předměty je nutné včas omýt vlaž-

nou vodou. Stěrku je možno aplikovat při teplotách v rozmezí +10 °C až +40 °C. 

Zaschnutí povrchu do 1 hodiny, zpevnění cca po 12 hodinách, vytvrdnutí do 24 

hodin, uvedené deklarované vlastnosti po 10 dnech zrání. V době zrání je nutné 

chránit stěrku před zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem. Přepážka je vhodná 

i do vnějšího prostředí, detailní řešení je nutné konzultovat s naším technickým 

oddělením.

Detail A

Prostup kabelů nebo kabelových svazků max. Ø 100 mm otvorem max. 

Ø 160 mm nebo max. 140 x 140 mm v lehké příčce nebo masivní stěně tl. min. 

100 mm s požární odolností EI 120.

Detail B

Prostup standardní sestavy kabelů otvorem max. 600 x 600 mm v masivní stěně 

s objemovou hmotností min. 650 kg/m3 s požární odolností EI 120 (E 180).

Detail C

Prostup kabelů nebo kabelových svazků max. Ø 140 mm otvorem max. 

600 x 300 mm v šachtových stěnách s požární odolností EI 90.

Detail D

Prostup standardní sestavy kabelů otvorem max. 600 x 600 mm v masivním 

stropě s požární odolností EI 180.

Montážní postup

– povrch zbavit prachu, mastnoty, oleje a koroze.

– otvor vyplnit těsně kolem kabelů nařezanými deskami z minerální vlny

– malířskou páskou vymezit předepsané přesahy nátěru na okolní konstrukce, 

kabely a kabelové lávky.

– provést nátěr požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®, typ U 

v tloušťce min. 1 mm (v suchém stavu) na povrch desek z minerální vlny s pře-

sahem min. 15 mm na okolní konstrukce a dále na povrch prostupujících ka-

belů a kabelových lávek do vzdálenosti min. 100 mm od obou líců přepážky. 

Spotřeba

Pro dosažení suché vrstvy stěrky v tl. 1 mm:  cca 1,9 - 2,1 kg/m2

Dodatečné využití

Kabely je možno dodatečně vést otvory vyvrtanými v deskách z minerální vlny. 

Mezery je nutné vyplnit minerální vlnou, popř. požárně ochrannou stěrkovou 

hmotou PROMASTOP®, typ U, kterou je následně nutné provést nátěr na nově 

přidané kabely do vzdálenosti min. 100 mm od obou líců přepážky.

Detail A – prostup lehkou příčkou i masivní stěnou - EI 120
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Detail D – prostup masivním stropem - EI 180

Detail B – prostup masivní stěnou - EI 120 (E 180)

Detail C – prostup šachtovou stěnou - EI 90
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