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   •  Přilnavost  - nátěr PROMASTOP®, typ K výborně drží na všech druzích podkladů

   •  Odolnost  - nátěr PROMASTOP®, typ K je po vyzrání flexibilní, odolný proti vlhkosti a plísním

Hlavní p řednosti nát ěru PROMASTOP ®, typ K:

vítáme Vás v novém roce 2011!

   •  Univerzálnost  - nátěr PROMASTOP®, typ K se dá použít do různých prostředí (vlhko, exteriér)

Pro stejnou aplikaci máme odzkoušený i požárně ochranný nátěr PROMASTOP®, typ P (známý spíše jako 
materiál určený na kabelové ucpávky). Tento materiál je omezen ve svém použití např. prostředím – nedá se 
použít do vlhkého prostředí či do exteriéru.

Mnoho zdaru v novém roce 2011!!

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme a další informace o konstrukcích a materiálech Promat 
naleznete na www.promatpraha.cz

leden  2011

Jelikož ze všech stran slyšíme, jak bude tento rok ve stavebnictví špatný, ještě horší než ten předchozí,
chceme tyto chmury zahnat. Do nového roku 2011 vstupujeme na trh s novým materiálem – požárně

ochranným nátěrem PROMASTOP®, typ K  – čímž opět rozšiřujeme Vaše i naše možnosti!

S pozdravem: Promat – oheň Vám nedá mat!!

Díky svým vlastnostem je možné nátěr PROMASTOP®, typ K  použít do všech typů staveb a různých 
prostředí, kde se setkáte s požadavkem na retardaci hoření kabelů!

Nátěr PROMASTOP®, typ K je určený k ochraně kabelů a kabelových tras proti šíření požáru po jejich
povrchu.
Materiál byl odzkoušen dle ČSN EN 50266-1-1:01 a ČSN EN 50266-2-2:01 v Elektrotechnickém zkušebním
ústavu (EZÚ). Při zkoušce bylo dosaženo výborných výsledků a byly splněny všechny limitní hodnoty

stanovené uvedenými zkušebními normami. Na základě těchto výsledků byl nátěr PROMASTOP®, typ K
certifikován pro použití na retardaci kabelů.

   •  Rychlá použitelnost  - nátěr PROMASTOP®, typ K není třeba před použitím ředit,
                                             stačí jej pouze důkladně rozmíchat

Nový nátěr PROMASTOP®, typ K  přináší ve srovnání s nátěrem PROMASTOP®, typ P vyšší přidanou 
hodnotu.


