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Popis výrobku
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je vodou ředitelný, endo-
termní materiál. Nátěr PROMASTOP®-CC je dobře zpracovatelný 
a rychle použitelný. Dá se použít tak, jak je dodaný (bez ředění). 
Po vyschnutí zůstává nátěr flexibilní. Nátěr PROMASTOP®-CC vyka-
zuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.

Oblasti použití
Požárně ochranný nátěr je určen pro retardaci hoření kabelů. Nátěr 
snižuje riziko šíření plamene po povrchu kabelů a kabelových svazků.
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC se používá ke zhotovení 
protipožárních kabelových ucpávek a přepážek, stejně tak pro utěs-
nění stavebních spár.

Konstrukce Promat 483.15, 484.40 a 704.

Zpracování
Před aplikací nátěru PROMASTOP®-CC je potřeba jej dokonale pro-
míchat. Nátěr se aplikuje opakovaně po jednotlivých vrstvách až do 
docílení potřebné tloušťky nátěru. Nátěr PROMASTOP®-CC je možné 
nanášet běžnými metodami – natírání pomocí štětců a válečků, stří-
kání. Doba schnutí a tvrdnutí je závislá na okolní teplotě a relativní 
vlhkosti vzduchu. Úplné vytvrdnutí nátěru trvá 48 hodin v suchém 
prostředí. Povrch vytvrdlého nátěru PROMASTOP®-CC je pružný 
a odolný vůči vlhkosti a plísni. Použité nářadí či nástroje je třeba umýt 
vodou ihned po použití nátěru PROMASTOP®-CC.

Zvláštní upozornění
Při použití v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat 
ustanovení našich katalogových listů a všeobecné podmínky našeho 
katalogu.

PROMASTOP®-CC
- požárně ochranný nátěr

Technické údaje

Třída reakce na oheň  B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1

Barva světle šedá - kropenatá

Konzistence tekutá

Objemová hmotnost ρ cca 1,5 ±0,2 g/cm3

Viskozita podle ISO 2555 cca 250 Pa.s

Způsob dodání plastový kbelík 12,5 kg nebo plechová nádoba 
25 kg

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem a horkem

Doba skladování cca 12 měsíců v původních neporušených 
obalech

Spotřeba cca 2,0 kg/m2 pro dosažení suché vrstvy stěrky 
tl. 1 mm

Teplota při zpracování +10 °C až +45 °C

Doba zaschnutí po 12 h pevný povrch

Doba vytvrdnutí 48 hodin

Ředění vodou
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