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Technické údaje

1  PROMASTOP®-CC - požárně ochranný nátěr, min. tloušťka 1 mm
2  výplň spáry třídy reakce na oheň B nebo vyšší (např. protipožární pěna, minerální  
 vlna aj.)
3  masivní stěna EI (t), popř. REI (t), d ≥ 150 mm, objemová hmotnost ≥ 450 kg/m3

4  masivní strop d ≥ 150 mm REI (t), objemová hmotnost ≥ 450 kg/m3

5  identifikační štítek
6  spára stěna/stěna
7  spára stěna/strop
8  spára strop/strop

Úřední doklad: 14030405-en.

Hodnota požární odolnosti
EI 60 až EI 120 dle ČSN EN 1366-4+A1: 2010.

Výhody na první pohled
• odolnost vůči vlhkosti
• použití s PU pěnou
• jednostranná aplikace

Důležité pokyny
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC lze použít pouze na utěs-
nění stavebních spár v masivním stropě a masivních stěnách min. 
tloušťky 150 mm. Na výplň je možno použít výplň třídy reakce na 
oheň B podle ČSN EN 13501-1 (nebo vyšší stupeň), např. jednoslož-
kovou PU pěnu, minerální vlnu apod. Maximální šířka spáry je 50 mm. 
Stěrka PROMASTOP®-CC se nanáší v tloušťce suché vrstvy 1 mm 
s přesahem 10 mm na okolní konstrukci. 
Pro dosažení suché vrstvy 1 mm (cca 1,4 mm mokré vrstvy) je potřeba 
cca 2 kg/m2 nátěru.

Detail A
V detailu A je znázorněno provedení požárního dotěsnění vodorovné 
spáry v masivní stropní konstrukci (4) min. tloušťce 150 mm pomocí 
nátěru PROMASTOP®-CC (1). Nátěr je aplikován ze spodní strany 
stropu, tj. na exponované straně konstrukce. Takto provedená spára 
je klasifikována EI 120–H–M 7,5–F–W 5 to 50.

Detail B
V detailu B je znázorněno provedení požárního dotěsnění vodorovné 
spáry v masivní stropní konstrukci (4) min. tloušťce 150 mm pomocí 
nátěru PROMASTOP®-CC (1). Nátěr je aplikován z vrchní strany 
stropu, tj. na neexponované straně konstrukce. Takto provedená 
spára je klasifikována EI 60–H–M 7,5–F–W 5 to 50.

Detail C
V detailu C je znázorněno provedení požárního dotěsnění svislé 
spáry v masivní stěnové konstrukci (3) min. tloušťce 150 mm pomocí 
nátěru PROMASTOP®-CC (1). Nátěr je aplikován jednostranně. Takto 
provedená spára je klasifikována EI 90–V–M 7,5–F–W 5 to 50.

Montážní postup
• ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot 
• povrch ostění důkladně navlhčit
• spáru vyplnit protipožární pěnou PROMAFOAM®-C (2), popř. 

minerální vlnou
• po vytvrdnutí přebytečnou pěnu v líci konstrukce odříznout 
• malířskou páskou vymezit předepsané přesahy nátěru na okolní 

konstrukce
• povrch pěny vč. patřičného přesahu na okolní konstrukce opatřit 

nátěrem PROMASTOP®-CC (1) v tl. 1 mm
• vyplnit a nalepit identifikační štítek přepážky (5)

Detail A – vodorovná spára ve stropní konstrukci

Detail C – pohled shora - svislá spára ve svislé konstrukci
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Detail B – vodorovná spára ve stropní konstrukci
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PROMASTOP®-CC
- utěsnění stavebních spár 484.40EI 60

EI 120
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