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Popis výrobku
Protipožární nátěrová nebo stěrková hmota PROMASTOP®-E s pig-
menty na disperzní bázi zabraňujícími hoření, v případě požáru rea-
guje endotermicky.
Protipožární nátěrová nebo stěrková hmota PROMASTOP®-E neobsa-
huje rozpouštědla.

Oblasti použití
Protipožární nátěrová hmota PROMASTOP®-E a protipožární stěrková 
hmota PROMASTOP®-E se používají ke zhotovování protipožárních 
trubních přepážek PROMASTOP®-E pro montáž do stěn a stropů 
třídy požární odolnosti EI 30 až EI 120 dle ČSN EN 13501-2.

Zpracování
Podklad je před nanesením nátěrové hmoty nutno očistit, příp. 
odmastit.
Hmotu lze nanášet štětcem, štětkou, válečkem nebo litím, lze ji také 
roztírat plastovou stěrkou; je možné stříkání malířskými tlakovými 
stříkačkami (tmel lze pouze nanášet stěrkou). 
Před upotřebením dobře promíchejte. Teplota při zpracování musí 
činit nejméně +5 °C.

Čištění
Nářadí umyjte ihned po použití vodou, stříkance vzniklé při práci je 
nutné okamžitě očistit vodou.

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 doporučujeme 
provést vlastní zkoušky.

PROMASTOP®-E
- protipožární nátěrová nebo stěrková hmota 

Technické údaje

Barva čistě bílá (RAL 9010)

Viskozita cca 250 d. Pasc.

Hodnota pH 7,5

Bod vzplanutí není

Způsob dodání kartuše 310 ml k přímému použití
plastový kbelík 12,5 kg

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem a horkem

Doba skladování cca 12 měsíců v původních neporušených 
obalech

Objemová hmotnost ρ cca 1,4 až 1,6 g/cm3

Spotřeba 1,85 – 2,0 kg/m2 pro dosažení suché 
vrstvy stěrky tl. 1 mm, tzn. tloušťka mokré vrstvy 
1400 µm

Teplota při zpracování +10 °C až +40 °C

Obsah pevných látek 72 ±3 %

Viskozita dle ISO 2555 cca 17 ±5 Pa.s

Doba zaschnutí po 6 h pevný povrch (při +20 °C a 65 % rel. 
vlhkosti)

Ekologická snášenlivost neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla ani halog-
eny, mírně páchne, ekologická
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