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Technické údaje

1  křídlo protipožárního pochozího poklopu Promat®, typ LBC
2  rám protipožárního pochozího poklopu Promat®, typ LBC
3  protipožární pěna PROMAFOAM®-C
4  přířez z desek PROMATECT®-H, d = 10 mm, b = 50 mm
5  samořezný šroub 3 x 30 mm, rozteč 250 mm
6  stropní konstrukce REI (t)

Úřední doklad: PKO-19-066.

Hodnota požární odolnosti
REI2 60, REW 120 dle ČSN EN 1634-1+A1.
Sa, Sm - kouřotěsný dle ČSN EN 1634-3.

Výhody na první pohled
• možnost atypických rozměrů
• pochozí poklop

Všeobecné informace
Protipožární a kouřotěsný poklop Promat®, typ LBC, je zkoušen dle 
ČSN EN 1634-3 (kouřotěsnost), resp. ČSN EN 1634-1+A1 (požární 
odolnost) a klasifikován podle ČSN EN 13501-2. Standardní světlý 
minimální rozměr poklopu Promat®, typ LBC, je 600 x 900 mm 
(600 mm je na straně závěsů). 
Standardně byl poklop zkoušen s bodovým zatížením 300 kg/m2, při 
požadavku na jiné zatížení kontaktujte naše technické oddělení.
Standardní povrchová úprava víka poklopu je z ocelového plechu, ale 
lze na vyžádání provést i provedení pod dlažbu nebo s povrchovým 
nátěrem, jestliže nebude ovlivňovat požární odolnost. Pro poklop 
s požární odolností je dovoleno z konstrukce odstranit zámek, jeli-
kož byl poklop zkoušen s nezajištěným zámkem. Poklop je opatřen 
zámkem (umístěný ve středu šířky křídla a klikou STUV), 2 kusy závěsů 
a pneumatickým zavíracím zařízením, které tvoří dvě plynové pružiny.

Detail A
Protipožární a kouřotěsný poklop Promat®, typ LBC, (1) se shora 
vkládá do otvoru v podpěrné konstrukci. Pevnost podpěrné kon-
strukce musí být přizpůsobena požadované nosnosti poklopu. Pří-
padná spára mezi ostěním otvoru a mezi rámem je (po celé výšce 
rámu poklopu) vyplněna protipožární pěnou PROMAFOAM®-C 
(3). Tato spára je překryta přířezem z desky PROMATECT®-H (4), tl. 
10 mm a šířky min. 50 mm, který je k rámu přikotven samořeznými 
šrouby (5) 3 x 30 mm ve vzdálenostech 250 mm.

Důležité informace
Požární poklop není do podpěrné konstrukce připevněn žádnými 
kotvami, šrouby ani jinými upevňovacími prostředky. Kouřotěsný 
poklop je do podpěrné konstrukce připevněn pomocí ocelových 
plechů a šroubů 7,5 x 112 mm, umístěných po 2 kusech na každé 
straně pevného rámu. 

Tabulka rozměrů protipožárních a kouřotěsných poklopů

Požární odolnost Minimální rozměr* Maximální rozměr*

RE 90/REI 60/REW 60 603 x 997,5 mm 1258 x 1772 mm

RE 120/REW 120 603 x 997,5 mm 1400 x 1541 mm

* Jiné rozměry sdělí na vyžádání naše technické oddělení. 

Detail A – detail osazení
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