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Popis výrobku
PROMAFOAM®-2C je dvousložková protipožární a izolační pěna na 
bázi polyuretanu a bezhalogenových retardérů hoření. Při požáru 
zabraňuje šíření ohně, kouře a horkých plynů.

Oblasti použití
PROMAFOAM®-2C protipožární izolační pěnu lze aplikovat do 
požárně dělicích stěn a stropů pro protipožární utěsnění prostupů 
kabelů, kabelových svazků, hořlavých a nehořlavých potrubních 
instalací.

PROMAFOAM®-2C lze také použít v kombinaci s protipožární cihlou 
PROMASTOP®-FB.

Konstrukce Promat 717 a 719.

Výhody
• vynikající přilnavost k různým druhům stavebních materiálů
• aplikace i v kombinovaných prostupech
• rychlé zpracování díky okamžité reakci složek
• odolná proti hnití, teplu a vodě
• odříznutou pěnu je možné využít do nových prostupů

Důležité pokyny
Aplikujte jen v dobře větraných místnostech. Nekuřte! Chraňte oči,
používejte rukavice a ochranný oděv. Podlahovou krytinu zakryjte
papírem nebo plastovou fólií. Stříkance pěny ihned odstraňte např.
čističem polyuretanové pěny nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu lze
odstranit pouze mechanicky. Pěna není odolná proti ultrafialovému
záření. Otevřená kartuše musí být okamžitě zpracována. Před aplikací 
materiálu si vyžádejte bezpečnostní list!

Zvláštní upozornění
Protipožární pěna PROMAFOAM®-2C nesmí být nikdy aplikována 
v přímém kontaktu se zdrojem tepla. Tato doporučení se opírají 
o naše dosavadní zkušenosti z praxe a o pečlivě prováděné zkoušky, 
které jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány. Při použití v oblasti 
požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat ustanovení našich 
katalogových listů a všeobecné podmínky našeho katalogu.

PROMAFOAM®-2C

Aktualizace k 31. 10. 2022

Technické údaje

Třída reakce na oheň E dle ČSN 13501-1

Barva červenohnědá

Objemová hmotnost ≥ 215 kg/m3 (plně vytvrzeno)

Míra napěnění 1,6 – 4,5 x v závislosti na okolních podmínkách

Obsah VOC ≤ 0,005 mg/m3 (28 dní)

Bezpečnostní třída Z1

Teplota při zpracování +15 °C až 30 °C

Způsob dodání kartuše 380 ml (6 kartuší/karton)

Uskladnění na suchém a chladném místě (5 °C až 30 °C).

Doba skladování cca 9 měsíců v původním hermeticky uzavřeném obalu

Teplota při zpracování +15 °C až 30 °C
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