
55

2

Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon je elastická jednosložková těsnicí 
hmota určená k přímému použití, jejíž proces zesíťování je chemicky 
neutrální. Reakcí se vzdušnou vlhkostí probíhá vulkanizace na elas-
tickou těsnicí hmotu. Promat®- -SYSTEMGLAS-silikon je na základě 
snadné aplikace a dobré přilnavosti univerzálně použitelný.

Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon je univerzální silikon pro požární pro-
sklené konstrukce Promat, speciálně na silikonové spáry prosklených 
systémových stěn PROMAGLAS®.
 Promat®-SYSTEMGLAS-silikon přilne bez pomoci na čisté a suché 
podklady jako sklo, keramiku, email, hliník, lakované a lazurované 
dřevo, různé plasty a řadu kovů.

Konstrukce Promat 385 a 485.

Výhody systému/přínos pro zákazníka
• chemicky neutrální
• snáší se s nátěry, není však přetíratelný
• dobrá přilnavost k řadě materiálů
• odolný proti vlivům povětrnosti a stárnutí
• odolný proti ultrafialovému záření
• fungicidní účinek

Zpracování
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon se vytlačuje z kartuše přímo do spár 
a následně se uhladí. Boky spár musejí být čisté, suché, odmaštěné 
a nosné. Teplota podkladu a teplota při aplikaci by neměla klesnout 
pod +5 °C. Uhlazení povrchu silikonu se provádí mýdlovým rozto-
kem. Uzavírající povrch musí mít minimální šířku 3 mm.
Je třeba se vyvarovat styku s živičnými materiály a materiály uvolňují-
cími změkčovadla, jako např. butyl, EPDM, izolační a asfaltové nátěry.
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon není vhodný pro spárování mramoru 
a jiného přírodního kamene, jako např. porfyru, žuly, křemence.

Orientační hodnoty pro délku spáry z jedné kartuše

Hloubka 
spáry

Šířka spáry

3 mm 5 mm 7,5 mm 10 mm 12,5 mm 15 mm

5 mm 20,6 m 12,4 m 8,2 m 6,2 m 4,9 m 4,1 m

10 mm 10,3 m 6,2 m 4,1 m 3,1 m 2,4 m 2,0 m

15 mm 6,8 m 4,1 m 2,7 m 2,0 m 1,6 m 1,3 m

17 mm 6,0 m 3,6 m 2,4 m 1,8 m 1,4 m 1,2 m

20 mm 5,1 m 3,1 m 2,0 m 1,5 m 1,2 m 1,0 m

Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima a s kůží.  
Při zasažení očí/styku s kůží důkladně propláchněte/omyjte vodou 
a případně vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách nebo pod odsáváním. Při aplikaci/vulkanizaci 
se uvolňuje těkavá, dráždivá látka. Při dlouhotrvajícím vdechování ve 
vysokých koncentracích nelze vyloučit poškození zdraví. Po vytvrzení 
je Promat®-SYSTEMGLAS-silikon bez zápachu a je nezávadný. Během 
aplikace nejezte a nepijte, po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem.

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 zpracování nemáme jakýkoli vliv, je naše doporučení nutno 
přizpůsobit místním poměrům. Před konečným provedením prací 
byste měli provést vlastní zkoušky.

Technické údaje

Třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1

Barva transparentní, s mléčným tónem
černý a šedý (na vyžádání)

Konzistence pastovitá, stabilní

Způsob dodání kartuše 310 ml k přímému použití

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem a horkem

Doba skladování cca 12 měsíců v původní uzavřené kartuši,  
po otevření rychle spotřebovat

Objemová hmotnost ρ cca 1,15 g/m3

Prodloužení při přetrhu cca 400 - 600 % (DIN 53 504)

Spotřeba mm šířky spáry x mm hloubky spáry 
= ml silikonu/metr
(orientační hodnoty pro délku spáry v metrech 
zaplněné z jedné kartuše jsou uvedeny v následu-
jící tabulce)

Teplota při zpracování +5 °C až +35 °C

Doba zaschnutí povrchu cca 8 – 12 min (23 °C, rel. vlh. vzduchu 50 %)

Modul pružnosti E cca 0,35 - 0,4 N/mm2 (DIN 53 504)

Pevnost v tahu cca 1,0 - 1,4 N/mm2 (DIN 53 504)

Tvrdost Shore A cca 20 - 25

Vytvrzení cca 2 mm/24 h (23 °C, rel. vlh. vzduchu 50 %)

Prakt. schopnost pohybu: 25 %
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