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Technické údaje

1  těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL®, tl. 35, 45, 60 a 75 mm (podle 
 požární odolnosti)
2  krycí plech 103 x 123 mm
3  podhled, popř. poklop nebo základní nosná deska kabelového kanálu
4  přířezy PROMATECT® 
5  masivní stěna ≥ 500 kg/m3, popř. lehká příčka nebo kabelová přepážka
6  přířezy PROMATECT®, tl. min. 15 mm

Úřední doklad na vyžádání.

PROMASEAL® těsnící větrací výústková tvarovka je ze zpěňujícího 
materiálu, který v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu k uza-
vření spár a otvorů a zamezuje tak průchodu ohně.

Tvarovka PROMASEAL® ve stěně v podhledu

tl. 35 mm EI 30 EI 30

tl. 45 mm EI 60 EI 60

tl. 60 mm EI 90 EI 90 

tl. 75 mm EI 120 EI 120

Výhody na první pohled
• snadná montáž
• žádné pohyblivé díly, žádná údržba
• možnost dodatečné vestavby
• nízká hmotnost, malé rozměry
• zamezení vniknutí hlodavců
Každá tvarovka PROMASEAL® je zakryta plechovou mřížkou. Umís-
tění a rozměry otvorů v plechu se shodují s otvory v tvarovce. Tím je 
zachován cca 35 cm2 volný větrací průřez pro každou tvarovku.

Důležité pokyny
Tloušťka konstrukce do které je tvarovka vestavěna musí odpovídat 
tloušťce „d“ těsnící větrací výústkové tvarovky. Jinak musí být kolem 
těsnící větrací výústkové tvarovky umístěny přířezy PROMATECT® (4) 
b ≥ 50 mm (viz detail B a C III.). 
Na jednu těsnící větrací výústkovou tvarovku musí být připevněn 
minimálně jeden krycí plech (2) vhodnými samořeznými vruty (na 
pohledovou stranu), viz tabulka. U lehké příčky, popř. stěny kabelo-
vého kanálu, detail C I., může být otvor pro vestavbu vytvořen ole-
mováním přířezy PROMATECT® (6), které jsou přišroubovány k dané 
konstrukci. Detail C II. znázorňuje zabudování těsnící větrací výúst-
kové tvarovky do masivní stěny. Upozornění: Těsnící větrací výústková 
tvarovka PROMASEAL® nezabrání proniku studeného kouře.

Vestavba
Při montáži do kabelových kanálů PROMATECT® (3) musí tloušťka 
konstrukce odpovídat alespoň tloušťce „d“ tvarovky PROMASEAL® 
(1). Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® (1) je vždy opat-
řena krycím plechem alespoň z jedné strany (viz tabulka). Připevnění 
k deskám PROMATECT® se provádí samořeznými vruty nebo ocelo-
vými svorkami. 

Použití
Těsnící větrací výústkové tvarovky PROMASEAL® se používají k pro-
vzdušnění a odvětrání a mohou být vestavěny do lehkých příček 
i masivních stěn, kabelových kanálů a do podhledů. Zabraňují vyso-
kému zahřátí např. kabelů a potrubí.
Při vestavbě těsnících výústkových větracích tvarovek se klasifikace 
konstrukce nemění. V případě požadavku na větší počet těsnících 
větracích tvarovek PROMASEAL® se postupuje podle k.l. 490.61.

Detail A – varianty sestav a krycí plech

Detail C – osazení do příček a stěn

Detail B – osazení do kabelových kanálů, příp. podhledů
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Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® 490.6EI 30
až EI 90
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