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Technické údaje, typ 1-00 Promat®-SYSTEMGLAS 30 Promat®-SYSTEMGLAS 60 Promat®-SYSTEMGLAS 90

Oblast použití interiér

Odolnost UV záření nutno chránit před UV

Zvuková izolace 39 dB 40 dB 41 dB

Tepelná izolace (Ug) 5,4 W/m2K 5,2 W/m2K 4,9 W/m2K 

Struktura jednoduché sklo

Tloušťka 17 mm 26 mm 35 mm

Tolerance +2/-1 mm ±2 mm

Hmotnost 40 kg/m2 60 kg/m2 75 kg/m2

Maximální výrobní formát* 2000 x 3000 mm*

Tolerance délkových rozměrů ±2 mm

Propustnost světla 84 % 83 % 82 %

Bezpečnostní parametry 
dle EN 12 600

2B2 2B2 1B1

Povolené teplotní rozmezí -40 °C +50 °C

Izolační dvojskla Při požadavcích na tepelnou, popř. zvukovou izolaci apod. je možno ze skla Promat®-SYSTEMGLAS vyrobit izolační dvojsklo ve skladbě 
dle požadavků (typ 3, 4, 7). Konkrétní skladbu navrhne na vyžádání technické oddělení.

Důležité upozornění Hrany tabulí skla Promat®-SYSTEMGLAS jsou v místech pro silikonovou spáru broušené.
Hrany skla všech tabulí Promat®-SYSTEMGLAS jsou vybaveny speciální ochrannou páskou. Tato ochrana hran nesmí být poškozena, 
odstraněna ani jinak upravována. Tabule skla Promat®-SYSTEMGLAS s poškozenou ochranou hran se nesmějí zabudovat.
Skla Promat®-SYSTEMGLAS pro konstrukce celoprosklených ploch se silikonovými spárami (konstrukce Promat 485.32, 485.33, 
485.34 a 485.43) jsou na podélných a/nebo příčných hranách opatřena sámkem (C-hranou). Strany se sámkem jsou opatřeny úzkou 
ochranou řezné hrany, která se nesmí odstraňovat a která se při skladování, dopravě a montáži nesmí poškodit.
Při použití těsnicích hmot je nutno používat chemicky neutrální silikony (Promat®-SYSTEMGLAS-silikon). U provedení se sámkem 
musíte použít silikon pro systémová skla Promat®-SYSTEMGLAS-silikon.
Montáž skel Promat®-SYSTEMGLAS se musí provádět vždy ve shodě s platným stavem techniky, platnými předpisy ČSN, EN, technický-
mi směrnicemi pro sklenáře atd. Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby.

Speciální provedení Sklo Promat®-SYSTEMGLAS lze - v závislosti na místě použití a požadavcích - dodávat v různých speciálních provedeních. Lze tak 
splnit požadavky ohledně: 
• tepelné izolace (nízká hodnota Ug) 
• ochrany proti slunečnímu záření (nízká hodnota g) 
• tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření 
• zvukové izolace 
• bezpečnostních vlastností 
• estetiky a průhlednosti
Speciální provedení lze většinou kombinovat se standardními typy: např. sklo Promat®-SYSTEMGLAS, typ 2-20 crepi (ornament 504).
O možnostech dodání, termínech dodání a přesných technických údajích se prosím informujte u našeho technického oddělení.

Další důležité informace viz „Všeobecné informace o sklu Promat®-SYSTEMGLAS a sklu PROMAGLAS®“ a dále „Důležité technické informace o konstrukcích“.

* Použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému.

Popis výrobku
Sklo Promat®-SYSTEMGLAS je vrstvené sklo odolné proti ohni 
s modifikovanými mezivrstvami. Skla Promat®-SYSTEMGLAS nabízejí 
speciální protipožární vlastnosti a umožňují nové konstrukce jako 
celoprosklené stěny se silikonovými spárami nebo požární dveře se 
zvlášť úzkými rámy.

Oblasti použití
Skla Promat®-SYSTEMGLAS se používají v systémových konstrukcích 
PROMAGLAS® EI 30, EW 45, EI 60, EI 90.

Konstrukce Promat 485.

Výrobek 
oceněn
ZLATÁ 
MEDAILE 
IBF

Výrobek oceněn
CENA ODBORNÝCH 
NOVINÁŘŮ

Promat®-SYSTEMGLAS

Aktualizace k 1. 6. 2020



38

2

Technické údaje, typ 1-00 PROMAGLAS® G30 PROMAGLAS® 15 PROMAGLAS® 30

Oblast použití interiér

Odolnost UV záření nutno chránit před UV

Zvuková izolace 34 dB 36 dB 39 dB

Tepelná izolace (Ug) 5,7 W/m2K 5,6 W/m2K 5,4 W/m2K

Struktura jednoduché sklo

Tloušťka 8 mm 9 mm 17 mm

Tolerance ±1 mm

Hmotnost 17 kg/m2 20 kg/m2 40 kg/m2

Maximální výrobní formát* 2000 x 3000 mm*

Tolerance délkových rozměrů ± 2 mm

Propustnost světla 89 % 86 % 84 %

Bezpečnostní parametry 
dle EN 12 600

3B3 2B2 2B2

Povolené teplotní rozmezí -40 °C +50 °C

Izolační dvojskla Při požadavcích na tepelnou, popř. zvukovou izolaci apod. je možno ze skla PROMAGLAS® vyrobit izolační dvojsklo ve skladbě 
dle požadavků (typ 3, 4, 7). Konkrétní skladbu navrhne na vyžádání technické oddělení.

Důležité upozornění Hrany skla všech skleněných tabulí PROMAGLAS® jsou vybaveny speciálními ochrannými páskami. Tato ochrana hran nesmí být 
poškozena, odstraněna ani jinak upravována. Tabule skla PROMAGLAS® s poškozenou ochranou hran se nesmějí zabudovat.
Při použití těsnicích hmot je nutno používat chemicky neutrální silikony (např. PROMASEAL®-S).
Montáž skel PROMAGLAS® se musí provádět vždy ve shodě s platnou úrovní techniky, platnými předpisy ČSN, EN, technickými 
směrnicemi pro sklenářské práce atd. Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby.

Speciální provedení Sklo PROMAGLAS® lze - v závislosti na místě použití a požadavcích - dodávat v různých speciálních provedeních. Lze tak splnit 
požadavky ohledně: 
• tepelné izolace (nízká hodnota Ug) 
• ochrany proti slunečnímu záření (nízká hodnota g) 
• tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření 
• zvukové izolace 
• bezpečnostních vlastností 
• estetiky a průhlednosti
Speciální provedení lze většinou kombinovat se standardními typy: např. sklo PROMAGLAS®, typ 2-30 mléčné sklo.
O možnostech dodání, termínech dodání a přesných technických údajích se prosím informujte u našeho technického oddělení.

Další důležité informace viz „Všeobecné informace o sklu Promat®-SYSTEMGLAS a sklu PROMAGLAS®“ a dále „Důležité technické informace o konstrukcích“.

* Použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému.

Popis výrobku
Sklo PROMAGLAS® je vrstvené sklo tvořené z několika tabulí skla 
a protipožárními vrstvami, které jsou mezi ně vloženy. Tyto mezivrstvy 
se v případě požáru aktivují a vytvoří vysoce účinnou izolaci, která 
kromě zajištění celistvosti zabraňuje také pronikání sálavého tepla, 
a tím zahřívání a případnému vzplanutí hořlavých materiálů na neo-
hřívané straně.

Oblasti použití
Skla PROMAGLAS® se používají pro požární prosklené konstrukce 
a požární prosklené dveře.

Konstrukce Promat 485.
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Technické údaje, typ 1-00 PROMAGLAS® 45 PROMAGLAS® 60/25 PROMAGLAS® 90/35

Oblast použití interiér

Odolnost UV záření nutno chránit před UV

Zvuková izolace 37 dB 40 dB 41 dB

Tepelná izolace (Ug) 5,4 W/m2K 5,2 W/m2K 4,9 W/m2K

Struktura jednoduché sklo

Tloušťka 18 mm 26 mm 35 mm

Tolerance ±2 mm

Hmotnost 42 kg/m2 60 kg/m2 81 kg/m2

Maximální výrobní formát* 2000 x 3000 mm*

Tolerance délkových rozměrů ± 2 mm

Propustnost světla 86 % 83 % 79 %

Bezpečnostní parametry 
dle EN 12 600

1B1 1B1 1B1

Povolené teplotní rozmezí -40 °C +50 °C

Izolační dvojskla Při požadavcích na tepelnou, popř. zvukovou izolaci apod. je možno ze skla PROMAGLAS® vyrobit izolační dvojsklo ve skladbě 
dle požadavků (typ 3, 4, 7). Konkrétní skladbu navrhne na vyžádání technické oddělení.

Důležité upozornění Hrany skla všech skleněných tabulí PROMAGLAS® jsou vybaveny speciálními ochrannými páskami. Tato ochrana hran nesmí být 
poškozena, odstraněna ani jinak upravována. Tabule skla PROMAGLAS® s poškozenou ochranou hran se nesmějí zabudovat.
Při použití těsnicích hmot je nutno používat chemicky neutrální silikony (např. PROMASEAL®-S).
Montáž skel PROMAGLAS® se musí provádět vždy ve shodě s platnou úrovní techniky, platnými předpisy ČSN, EN, technickými 
směrnicemi pro sklenářské práce atd. Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby.

Speciální provedení Sklo PROMAGLAS® lze - v závislosti na místě použití a požadavcích - dodávat v různých speciálních provedeních. Lze tak splnit 
požadavky ohledně: 
• tepelné izolace (nízká hodnota Ug) 
• ochrany proti slunečnímu záření (nízká hodnota g) 
• tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření 
• zvukové izolace 
• bezpečnostních vlastností 
• estetiky a průhlednosti
Speciální provedení lze většinou kombinovat se standardními typy: např. sklo PROMAGLAS®, typ 2-30 mléčné sklo.
O možnostech dodání, termínech dodání a přesných technických údajích se prosím informujte u našeho technického oddělení.

Další důležité informace viz „Všeobecné informace o sklu Promat®-SYSTEMGLAS a sklu PROMAGLAS®“ a dále „Důležité technické informace o konstrukcích“.

* Použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému.

Popis výrobku
Sklo PROMAGLAS® je vrstvené sklo tvořené z několika tabulí skla 
a protipožárními vrstvami, které jsou mezi ně vloženy. Tyto mezivrstvy 
se v případě požáru aktivují a vytvoří vysoce účinnou izolaci, která 
kromě zajištění celistvosti zabraňuje také pronikání sálavého tepla, 
a tím zahřívání a případnému vzplanutí hořlavých materiálů na 
neohřívané straně.

Oblasti použití
Skla PROMAGLAS® se používají pro požární prosklené konstrukce 
a požární prosklené dveře.

Konstrukce Promat 485.

PROMAGLAS®
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Technické údaje, typ 1-00 PROMAGLAS® 120/53

Oblast použití interiér

Odolnost UV záření nutno chránit před UV

Zvuková izolace 45 dB

Tepelná izolace (Ug) 4,5 W/m2K

Struktura jednoduché sklo

Tloušťka 53 mm

Tolerance ± 2 mm

Hmotnost 122 kg/m2

Maximální výrobní formát* 2000 x 3000 mm*

Tolerance délkových rozměrů ± 2 mm

Propustnost světla 72 %

Bezpečnostní parametry 
dle EN 12 600

1B1

Povolené teplotní rozmezí -40 °C +50 °C

Izolační dvojskla Při požadavcích na tepelnou, popř. zvukovou izolaci apod. je možno ze skla PROMAGLAS® vyrobit izolační dvojsklo ve skladbě dle 
požadavků (typ 3, 4, 7). Konkrétní skladbu navrhne na vyžádání technické oddělení.

Důležité upozornění Hrany skla všech skleněných tabulí PROMAGLAS® jsou vybaveny speciálními ochrannými páskami. Tato ochrana hran nesmí být 
poškozena, odstraněna ani jinak upravována. Tabule skla PROMAGLAS® s poškozenou ochranou hran se nesmějí zabudovat.
Při použití těsnicích hmot je nutno používat chemicky neutrální silikony (např. PROMASEAL®-S).
Montáž skel PROMAGLAS® se musí provádět vždy ve shodě s platnou úrovní techniky, platnými předpisy ČSN, EN, technickými 
směrnicemi pro sklenářské práce atd. Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby.

Speciální provedení Sklo PROMAGLAS® lze - v závislosti na místě použití a požadavcích - dodávat v různých speciálních provedeních. Lze tak splnit 
požadavky ohledně: 
• tepelné izolace (nízká hodnota Ug) 
• ochrany proti slunečnímu záření (nízká hodnota g) 
• tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření 
• zvukové izolace 
• bezpečnostních vlastností 
• estetiky a průhlednosti
Speciální provedení lze většinou kombinovat se standardními typy: např. sklo PROMAGLAS®, typ 2-30 mléčné sklo.
O možnostech dodání, termínech dodání a přesných technických údajích se prosím informujte u našeho technického oddělení.

Další důležité informace viz „Všeobecné informace o sklu Promat®-SYSTEMGLAS a sklu PROMAGLAS®“ a dále „Důležité technické informace o konstrukcích“.

* Použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému.

Popis výrobku
Sklo PROMAGLAS® je vrstvené sklo tvořené z několika tabulí skla 
a protipožárními vrstvami, které jsou mezi ně vloženy. Tyto mezivrstvy 
se v případě požáru aktivují a vytvoří vysoce účinnou izolaci, která 
kromě zajištění celistvosti zabraňuje také pronikání sálavého tepla, 
a tím zahřívání a případnému vzplanutí hořlavých materiálů na 
neohřívané straně.

Oblasti použití
Skla PROMAGLAS® se používají pro požární prosklené konstrukce 
a požární prosklené dveře.

Konstrukce Promat 485.

PROMAGLAS®
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Technické údaje, typ 1-00 PROMAGLAS® EI 30, H1-02 PROMAGLAS® EI 45, H2-02 PROMAGLAS® EI 60, H5-02 PROMAGLAS® REI 45, HN1-10

Oblast použití Interiér/exteriér (bez tepelné izolace)

Odolnost UV záření UV z horní strany

Zvuková izolace 40 dB 40 dB 40 dB min. 40 dB

Tepelná izolace (Ug) 5,0 W/m2K 5,0 W/m2K 5,0 W/m2K 4,6 W/m2K

Struktura jednoduché sklo

Tloušťka 24 mm 25 mm 33 mm 57 mm

Tolerance ±2 mm ±2 mm ±3 mm ±3 mm

Hmotnost 57 kg/m2 62 kg/m2 82 kg/m2 140 kg/m2

Maximální výrobní formát* 2000 x 3000 mm*

Tolerance délkových rozměrů ± 2 mm

Propustnost světla cca 83 % cca 83 % cca 80 % –

Bezpečnostní parametry 
dle EN 12 600

– – – –

Povolené teplotní rozmezí -40 °C +50 °C

Izolační dvojskla Při požadavcích na tepelnou, popř. zvukovou izolaci apod. je možno ze skla PROMAGLAS® vyrobit izolační dvojsklo ve skladbě dle 
požadavků (typ 3, 4, 7). Konkrétní skladbu navrhne na vyžádání technické oddělení.

Důležité upozornění Hrany skla všech skleněných tabulí PROMAGLAS® jsou vybaveny speciálními ochrannými páskami. Tato ochrana hran nesmí být 
poškozena, odstraněna ani jinak upravována. Tabule skla PROMAGLAS® s poškozenou ochranou hran se nesmějí zabudovat.
Při použití těsnicích hmot je nutno používat chemicky neutrální silikony (např. PROMASEAL®-S).
Montáž skel PROMAGLAS® se musí provádět vždy ve shodě s platnou úrovní techniky, platnými předpisy ČSN, EN, technickými 
směrnicemi pro sklenářské práce atd. Všechny uvedené technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby.

Speciální provedení Sklo PROMAGLAS® lze - v závislosti na místě použití a požadavcích - dodávat v různých speciálních provedeních. Lze tak splnit 
požadavky ohledně: 
• tepelné izolace (nízká hodnota Ug) 
• ochrany proti slunečnímu záření (nízká hodnota g) 
• tepelné izolace a ochrany proti slunečnímu záření 
• zvukové izolace 
• bezpečnostních vlastností 
• estetiky a průhlednosti
Speciální provedení lze většinou kombinovat se standardními typy: např. sklo PROMAGLAS®, typ 2-30 mléčné sklo.
O možnostech dodání, termínech dodání a přesných technických údajích se prosím informujte u našeho technického oddělení.

Další důležité informace viz „Všeobecné informace o sklu Promat®-SYSTEMGLAS a sklu PROMAGLAS®“ a dále „Důležité technické informace o konstrukcích“.

* Použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému.

Popis výrobku
Sklo PROMAGLAS®-H je vrstvené sklo tvořené z několika tabulí skla 
a protipožárními vrstvami, které jsou mezi ně vloženy. Tyto mezivrstvy 
se v případě požáru aktivují a vytvoří vysoce účinnou izolaci, která 
kromě zajištění celistvosti zabraňuje také pronikání sálavého tepla, 
a tím zahřívání a případnému vzplanutí hořlavých materiálů na 
neohřívané straně.

Oblasti použití
Skla PROMAGLAS®-H se používají pro šikmá a vodorovná zasklení 
stropů a střech.

Konstrukce Promat 485.97.

PROMAGLAS®-H 
sklo pro šikmé a vodorovné aplikace
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Technické údaje, typ 1-00 PROMADRAHT®

Oblast použití interiér/exteriér (bez tepelné izolace)

Odolnost UV záření ano

Zvuková izolace cca 31 dB

Tepelná izolace (Ug) cca 5,7 W/m2K

Struktura monolitické sklo

Tloušťka 7 mm

Tolerance ±1 mm

Hmotnost cca 18 kg/m2

Maximální výrobní formát* 1980 x 3300 mm*

Tolerance délkových rozměrů ± 2 mm

Propustnost světla cca 85 %

Bezpečnostní parametry 
dle EN 12 600

–

Izolační dvojskla
Při požadavcích na tepelnou, popř. zvukovou izolaci apod. je možno ze skla PROMADRAHT® vyrobit izolační dvojsklo ve skladbě dle 
požadavků (typ 3, 4, 7).** Důležitá je orientace vůči požáru. Konkrétní skladbu navrhne na vyžádání technické oddělení.

* Použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému.
** Skladby izolačních dvojskel a jejich technické parametry sdělí naše technické oddělení.

Popis výrobku
Sklo PROMADRAHT® je čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou. Sklo  
PROMADRAHT® zpomaluje při požáru šíření plamenů, omezuje 
prostup tepla a zachovává si celistvost. Sklo PROMADRAHT® je prů-
hledné a má dokonale hladký povrch. Drátěná vložka uvnitř skla drží 
kousky skla pohromadě v případě jeho rozbití.

Oblasti použití
Sklo PROMADRAHT® se používá pro interiérové i exteriérové požární 
prosklené konstrukce a požární prosklené dveře třídy požární odol-
nosti EW 15 a EW 30, případně E 15 a E 30. Za dodržení přísných 
podmínek lze omezeně použít i pro konstrukce až E 60, popř. EW 60.

Konstrukce Promat 485 a 486.10.

PROMADRAHT®
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Odolnost proti ultrafialovému záření
Skla Promat®-SYSTEMGLAS a skla PROMAGLAS® typu 1-00 jsou 
určena pro použití uvnitř budov. Dbejte, aby na tato protipožární 
skla nepůsobilo přímo ani nepřímo žádné ultrafialové záření, např. 
ze slunečních paprsků dopadajících skrz střešní konstrukce nebo 
světlíky propustné pro ultrafialové záření nebo z jiných zdrojů. Počítá-
-li se s působením ultrafialového záření z jedné nebo z obou stran, je 
nutno použít speciálně vybavené typy skel (viz technické údaje typů 
2, 3, 4, 5 a 10). U typů 2, 3, 4 a 5 je třeba dbát na stranově správnou 
montáž (viz nálepka s označením „vnitřní strana“).

Bezpečnostní vlastnosti
Skla Promat®-SYSTEMGLAS a skla PROMAGLAS® splňují třídy bez-
pečnosti dne ČSN EN 12600 uvedené v technických údajích pro 
jednotlivé typy skel PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS.

Způsob dodání
Tabule Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® se dodávají v pev-
ných rozměrech připravené pro montáž. Opracování či úpravy na 
místě nejsou možné.

Montáž
Před montáži je třeba tabule zkontrolovat, zda nevykazují viditelné 
vady. Poškozené nebo vadné tabule nesmějí být montovány.
Řezné hrany tabulí skla jsou vybaveny speciálními ochrannými pás-
kami. Tato ochrana hran nesmí být poškozena, odstraněna ani jinak 
upravována. Tabule s poškozenou ochranou hran se nesmějí monto-
vat. Při použití těsnicích hmot je nutno používat chemicky neutrální 
silikony. U provedení skel Promat®-SYSTEMGLAS s C-hranami musíte 
použít Promat®-SYSTEMGLAS-silikon.
Požární skla Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® lze zabudovávat 
pouze při teplotách ≥ +5 °C. Vždy je nutno zachovat dilataci.

Důležité informace
V okrajové oblasti do 20 mm se mohou vyskytovat bublinky (podmí-
něné výrobou), které budou zakryty rámem. Uvnitř tabulí se mohou 
vyskytovat velmi malé bublinky nebo vměstky, které jsou však sotva 
viditelné. Tyto vlastnosti specifické pro protipožární skla nesnižují 
funkčnost protipožárních tabulí a nejsou důvodem k reklamaci. Pro 
vzhled skleněných tabulí platí ČSN EN ISO 12 543-6.

Uskladnění a přeprava
Tabule Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® je nutno zásadně 
stavět svisle a kolmo k podložné ploše a zajistit proti sklopení a pádu 
např. použitím stojanů se sklonem cca 5 až 6°. Na sebe se nesmí 
naskládat více než 20 tabulí. Tabule je od sebe třeba oddělit elastic-
kou mezivrstvou např. z plsti.
Tabule v žádném případě neskladujte naležato!
Pro místní přepravu na staveništích nebo v závodech je třeba použít 
vhodná technická zařízení. Zásadně je nutno vyloučit kontakt s kovy.
Tabule Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® je nutno skladovat 
v chladu a suchu ve větraných místnostech a chránit před ultrafia-
lovým zářením a slunečními paprsky. Ochranu před povětrnostními 
vlivy je třeba zajistit i během dopravy a při meziskladování na staveni-
štích a rovněž před montáží tabulí a v jejím průběhu (dovolený rozsah 
teplot: -40 až +50 °C).

Otevírání beden je nutno provádět s maximální péčí. Strana bedny 
určená k otevření je označena.

Zvláštní formáty
Kromě běžných obdélníkových nebo čtvercových formátů lze tabule 
Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® dodávat v různém tvaru 
– například kruhové, lichoběžníkové, trojúhelníkové atd. K objednáv-
kám nepravoúhlých formátů musí být dodán výkres ve formátu dwg 
ve správném měřítku.

Typ skla Provedení

Typ 1-.. monolitické

Typ 2-.. monolitické s UV filtrem

Typ 3-.. dvojsklo z typu 2

Typ 4-.. dvojsklo z typu 1

Typ 5-.. monolitické s integrovaným UV filtrem

Typ 7-.. dvojsklo z typu 10

Typ 8-.. neprůstřelné sklo

Typ 10-.. monolitické s oboustranným UV filtrem

Speciální provedení
Je možno dodat i speciální provedení požárního skla, např. sklo bez-
pečnostní, neprůstřelné atd..

Požadavky stavebních předpisů a legislativy
Požární prosklené konstrukce patří mezi ty konstrukce, které podlé-
hají povinnosti certifikace.
Montáž tabulí Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS® smějí prová-
dět pouze odborné firmy školené držitelem zkušebního protokolu. 
Je odpovědností provádějící firmy provést kontrolu montážní situace 
a v případě odchylky od zkoušené konstrukce zajistit před montáží 
vyřízení nutných povolení.
V ostatních případech je třeba dodržovat všechny vymezující normy 
a předpisy. Firma Promat nepřebírá zodpovědnost za následky vyplý-
vající ze zabudování neodzkoušené konstrukce nebo nedodržení 
některého z uvedených bodů.

Zvláštní upozornění
V každém případě je třeba respektovat omezující podmínky, jako 
např. stavebně fyzikální skutečnosti. Všechny technické informace se 
opírají o naše dosavadní zkušenosti z praxe a o pečlivě prováděné 
zkoušky. Jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány. Doplňkově je 
nutno se řídit údaji příslušných aktuálních podkladů Promat a plat-
ných úředních dokumentů. Jelikož na kontrolu nutných předpokladů 
a použitých metod zpracování nemáme jakýkoli vliv, je naše doporu-
čení nutno přizpůsobit místním poměrům.

Všeobecné informace o sklech Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS®
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