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Zpracování desek PROMATECT®

Technická informace platí pro protipožární desky PROMATECT® (vyrobené
na bázi kalciumsilikátů) a PROMAXON® (vyrobené na bázi minerálně vázaného
materiálu PROMAXON®).
Desky jsou vyráběny v nejrůznějších tloušťkách od 6 do 60 mm, o rozměrech
1250 x 2500 mm, nebo 1200 x 2500 mm. Desky jsou z hlediska opracovatelnosti srovnatelné se dřevem nebo MDF deskou.
Skladování desek
• v suchu
• na rovné podložce
• kusové zbytky lze uložit na skládku stavebního odpadu
• pohledová strana hladká, zadní strana lehce strukturovaná
• při manipulaci menších tlouštěk (6 - 10 mm) zamezit možnosti lomu (svislá
manipulace, 2 osoby)
Řezání
Řezání je stejně bezproblémové jako u dřevěných nebo dřevotřískových
desek. Pro řezání doporučujeme použít pilový kotouč s břity ze slinutých karbidů. Lze použít běžně prodávané stroje a pilové kotouče:
• ruční kotoučové pily s odsávacím zařízením pro použití nevelkého rozsahu
na staveništi nebo pro úpravy při osazování,
• přenosné kotoučové pily se samostatným přenosným odsávacím zařízením
vhodné pro větší nasazení na staveništi a pro opracování v dílně malého až
středního rozsahu,
• kotoučové formátovací pily s odsávacím zařízením pro stacionární provoz ke
zhotovování přesných přířezů,
• plně automatická řezací zařízení s elektronickým řízením a odsávacím zařízením, stacionární nebo pojízdná.
- Pilové kotouče ručních kotoučových pil
průměr: 180 mm (podle stroje)
počet otáček: cca 3000/min
počet zubů: 36 – 56
Pro běžně prodávané stroje: AEG, Black &Decker, Bosch, Elu, Festo, Haffner, Inca, Mafell, Makita, Reich, Scheer, Skil
a mnohé další.
- Formátovací pilové kotouče
průměr: 300 – 400 mm
počet otáček: cca 500 – 1000 ot/min
počet zubů: 36 – 56
- Pily s přímočarým pohybem
Pily s přímočarým pohybem používejte pro drobné přiřezávání. Používejte jen dobře naostřené pilové listy s břity ze slinutých karbidů.
Spojování
- Sponkování
Výhodou sponkování, oproti spojování konstrukcí pomocí vrutů, je zejména
zrychlení montáže, levnější spojovací materiál, přesnější montáž a úspora celkového montážního času. Sponky se vyrábí z ocelového nebo nerezového
drátu, mohou být povrchově upraveny pryskyřicí. Při sponkování pneumatickými sponkovačkami je třeba pracovat s tlakem cca 6 až 8 bar. Svorky je
možné umisťovat do plochy nebo hrany desky.
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Příklad výrobců
Výrobce

Sponkovačka, typ

Sponky

Délka

PN 540 V/B,
PN 750 XI, PN 750 A

KL 514 - KL 540
KL 725 - KG 750

15 - 40 mm
25 - 50 mm

HD 7945 - HD 7975

45 - 75 mm

SD 9150 - SD 9180

50 - 80 mm

SLS 25 XP

M06 - M17

12 - 38 mm

SQS 55

Q19 - Q25

44 - 63 mm

AST 5

ST

75 - 90 mm

BeA 246/130-244

246/délka spony

75 - 130 mm

BeA 246/110-851

246/délka spony

50 - 110 mm

PN 9180 XI

- Šroubování
Je doporučeno použít rychlovruty nebo vruty do dřevotřísky, např. vruty ABC-SPAX®, nebo vruty FISCHER. Pro
požárně ochranné desky PROMATECT®-H pak přednostně vruty BÜHNEN-Hobau. Vruty je možné umisťovat do plochy
nebo hrany desky.
K přišroubování požárně ochranných desek Promat® k nosné konstrukci, k sobě přes hranu a k dřevěným prvkům
spodní konstrukce, jsou vhodné zejména ocelové rychlovruty s křížovou drážkou, ostrým a hluboce řezaným závitem, se
štíhlou hlavou, s malým úhlem zahloubení ≤ 75° a s frézkami na hlavě vrutu.
Pro spojování desek použijte vruty s částečným závitem. Vruty zajišťují bezpečný a silový spoj bez vzniku spár („zablokování“ a nadzvednutí stavebních dílců). Stavební dílce se díky upnutí mezi hlavami vrutů a zavity, zabírajícími jen ve
spodním dílci, vzájemně pevně spojí.
Takovými vruty jsou např. vruty se zápustnou hlavou s frézkami. Jsou vhodné i pro přišroubování do prvků nosné
konstrukce z:
• ocelového plechu,
• dřeva,
• dřevotřískových desek.
U viditelných šroubových spojů použijte „vruty se zápustnou hlavou“ s úhlem zahloubení 90°. V takovém případě musíte
díry předvrtat a zahloubit výstružníkem a hlavy vrutů zapustit. Délka vrutů se stanoví z údajů v konstrukčních listech
Promat®. Obecně musí délka vrutu činit 2,5 násobek tloušťky připevňovaného stavebního dílce z požárně ochranných
desek Promat® v případě kolmého spoje a necelý 2 násobek v případě spoje plošného.
PROMATECT®-H, -100, -200, PROMAXON®, typ A

Připevňovací prostředky

PROMATECT®-L, -LS, -L500

Tloušťka desky d1
a = rozteč
d1 ≤ d2

a = 100 mm
svorka z ocel. drátu

rohový spoj
a = rozteč
d1 ≤ d2

plošný spoj

a = 200 mm
vrut ABC-SPAX®

a = 200 mm
vrut ABC-SPAX®
a = 100 mm
svorka z ocel. drátu

10 mm

12 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

40 mm

45/50 mm

—

—

4,0 x 40

4,5 x 50

5,0 x 60

5,0 x 70

5,0 x 80

6,0 x 90

28/10,7/1,2

28/10,7/1,2

38/10,7/1,2

50/11,2/1,53

63/11,2/1,53

—

—

—

4,0 x 35

4,0 x 45

19/10,7/1,2

22/10,7/1,2

28/10,7/1,2

38/10,7/1,2

44/11,2/1,53
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70/12,2/2,03 80/12,2/2,03 90/12,2/2,03
4,5 x 50

5,0 x 70

5,0 x 80

50/11,2/1,53 70/12,2/2,03 80/12,2/2,03
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Příklad výrobců
Výrobce

Vrut, typ

Použití

Délka

ABC - SPAX - S

Desky PROMATECT®

4,0 x 40 - 6,0 x 90

FSN - TPD

Desky PROMATECT®

3,5 x 25 - 4,8 x 90

FSN - TPR

Desky PROMATECT®

3,9 x 25 - 4,8 x 90

FSN - TPG

Desky PROMATECT®

3,9 x 19 - 3,9 x 55

Povrchová úprava desek PROMATECT®
Tmelení a spárování
Tmel Promat® nebo PROMATMEL®. Šířka spáry = 3 mm. Spárování probíhá ve třech pracovních operacích:
1) celou hloubku spáry vyplňte tmelem Promat®, popř. PROMATMEL®.
2) vložte spárovací pásku (síťová tkanina).
3) po vytvrdnutí stěrkové hmoty spáru uhlaďte a stáhněte do ztracena.
Nátěry
Běžně prodávané disperzní barvy. První nátěr zředěnou barvou (max. 10 % vody). Pro krycí nátěr barvu neředěnou.
Tapetování
Podkladní desky nejprve natřít zředěným tapetovacím lepidlem nebo polepit makulaturou vhodnou k natírání. Tapetovací
lepidlo zvolit podle druhu tapety
Impregnace
Provádí se všude tam, kde je třeba omezit vniknutí vlhkosti do desek. Impregnace Promat® 2000 je určena pro prostředí
bez chemických vlivů. Proti omezení vlivu chemického prostředí je odzkoušena impregnace Promat® SR. Speciﬁkace
chemických látek je uvedena v katalogu Promat.

Tuto technickou informaci naleznete také na našich webových stránkách, v části Technické informace divize Požární
bezpečnost staveb: http://promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-informace/technicke-info-2014

Podrobnější informace Vám podá naše technické
oddělení nebo naši zástupci v regionech ČR.
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