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Popis výrobku
Impregnace Promat®-SR je impregnační prostředek modré barvy bez 
rozpouštědel na bázi silikátů.

Oblasti použití
Impregnace Promat®-SR se používá k impregnování požárně ochran-
ných stavebních dílců z požárně ochranných desek
• PROMATECT®-H
• PROMATECT®-L
• PROMATECT®-L500
• PROMATECT®-LS
Současně je spolehlivou ochranou proti agresivním prostředkům, 
díky svému hloubkovému působení zpevňuje podklad a chrání před 
otěrem. Nenarušuje pronikání vodní páry impregnovanou plochou.
Impregnace Promat®-SR je zvlášť vhodná k impregnaci vzducho-
technického vedení pro odvětrávací zařízení v chemickém průmyslu, 
v laboratořích, nemocnicích atd. Impregnace Promat®-SR se používá 
ve vnitřních prostorách. 

Zpracování
Impregnační látka se dodává ve stavu připraveném pro zpracovávání 
a nesmí se ředit. 
Impregnace požárně ochranných stavebních desek nastává hutným 
nanášením nástřikem či nátěrem ze všech stran, včetně řezných hran, 
vrtných otvorů atd. 
Aby se dosáhlo požadované impregnace, je nanášení prováděno 
stejnoměrně ve dvou pracovních fázích.

Podklad
Podklad musí být savý, čistý, suchý a bezprašný.

Čištění pracovního nářadí
Použité nářadí omýt ihned po použití velkým množstvím vody.

Ochranná opatření
Impregnace Promat®-SR je alkalická, proto je nutné zvláště při stříkání 
chránit oči a citlivou pokožku, při zasažení ihned omýt vodou. Sklo, 
umělý kámen stejně tak lakované plochy je nutné zakrýt.

Značení
Značení na etiketách výrobku odpovídá právě platnému zákonnému 
stavu.

 Zvláštní upozornění
Tato doporučení se opírají o naše dosavadní zkušenosti z praxe 
a o pečlivě prováděné zkoušky, které jsou průběžně doplňovány 
a rozšiřovány.
Jelikož na kontrolu nutných předpokladů a použitých metod zpra-
cování nemáme jakýkoli vliv, je naše doporučení nutno přizpůsobit 
místním poměrům. Před konečným provedením prací byste měli 
provést vlastní zkoušky.

Impregnace Promat® SR

Technické údaje

Barva modrá

Spotřeba pro požárně ochranné desky PROMATECT® 
doporučujeme tyto hodnoty:
PROMATECT®-H  cca 350 g/m2

PROMATECT®-L   cca 500 g/m2

PROMATECT®-L 500   cca 600 g/m2

PROMATECT®-LS  cca 600 g/m2

Způsob dodání plastový kanystr 10 l

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem

Doba skladování cca 12 měsíců

Aktualizace k 1. 6. 2020



97

2

Chemická stálost impregnace Promat®-SR

Médium

na požárně ochranných deskách 
PROMATECT®-H

na požárně ochranných deskách PROMATECT®-L, 
PROMATECT®-L500 a PROMATECT®-LS

stálý podmíněně stálý (*) nestálý stálý podmíněně stálý (*) nestálý

kyselina sírová 5% • •

kyselina sírová 20% • •

kyselina solná 10% • •

kyselina dusičná 10% • •

kyselina fosforečná 5% • •

kyselina mravenčí 20% • •

kyselina octová 10% • •

roztok amoniaku 25% • •

roztok kuchyňské soli 3% • •

roztok uhličitanu sodného 18% • •

roztok manganistanu sodného 3% • •

roztok chloridu vápenatého 42% • •

síran měďnatý 10% • •

chlorid zinečnatý 50% • •

methylenchlorid • •

methanol • •

ethanol • •

ethylglykolacetát • •

glycerin • •

aceton • •

xylen • •

technický benzín • •

destilovaná voda • •

živočišné tuky a oleje • •

rostlinné tuky a oleje • •

Zkušební podmínky
Požárně ochranné desky byly natřeny štětcem ve dvou pracovních procesech. Po 28 dnech vysychání 
a vytvrzení v laboratorních podmínkách byly požárně ochranné desky vystaveny působení podmínek 
prostředí.

Doba zatížení 48 hodin při teplotách od 18 – 20 °C.

*) podmíněně stálý Při 48 hodinovém zatížení bylo zjištěno nepatrné, ireversibilní změknutí povrchu.
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