Revestimento Corta-Fogo PROMASTOP®-CC
Ficha Técnica
Descrição Geral
O PROMASTOP®-CC é um revestimento corta-fogo "híbrido" à base
de água. Ele combina as qualidades positivas dos revestimentos
intumescentes e ablativos. No campo de selagem corta-fogo, o
PROMASTOP®-CC fornece proteção confiável contra a propagação
de fumaça e fogo, devido ao seu efeito espumante, que
simultaneamente cria um carvão sólido e duro.

Aplicação
O PROMASTOP®-CC é um revestimento ablativo corta-fogo para
paredes, shafts e pisos. Foi projetado para uso em cabos, feixes de
cabos, tubos combustíveis e não combustíveis, bem como sistemas
de ventilação isolados, para criar uma barreira contra fumaça e fogo.
Pode ser aplicado sobre lã mineral para selagem de passagens
horizontais e verticais. Existe também um teste EN referente ao
PROMASTOP®-CC para evitar que o fogo se alastre por cabos e
feixes de cabos.

Embalagem
• Balde de 12,5 kg / 550 kg/palete

Vantagens do Sistema
• Indicado também para uso em salas úmidas (com
altos níveis de umidade, respingamento de água etc.)
• Excelentes propriedades de aderência
• Pode ser aplicado com airspray ou pincel
• Isolamento de seção mínima para todos os grupos
de cabos

Propriedades Técnicas Gerais

Cuidados no Armazenamento
• Armazene em locais secos e protegidos.
• Proteja do calor e do frio
• Validade máxima de 6 meses na
embalagem original fechada
• Após abertos, consumir rapidamente

PROMASTOP® -CC líquido
Cor

cinza claro

Instruções de Segurança

Consistência

líquida

• Mantenha fora do alcance de crianças

Densidade

1.5 ± 0.2 g/cm3
90 - 160 Pa.s

• Evite o contato com alimentos e bebidas

Viscosidade
Conteúdo sólido

aprox. 80%

Categoria de uso

Tipo X

Reação ao fogo

Classe E

Certificados
•
•
•
•
•
•
•
•

EN13501-1
EN13501-2
EN ISO 10140-2
EN ISO 717-1
Nº ETA pendente (?)
Aprovado pela FM Global
EN 50266-1-1: 01 e 2-2: 01
IEC 60331-11: 01 e 21: 01
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• Recomenda-se o uso de óculos,
máscara de proteção respiratória e luvas.
• Em caso de contato com os olhos ou
boca, lavar o rosto com água corrente e
procurar um médico imediatamente.
• Consulte a ficha de segurança para obter
recomendações adicionais

Os produtos devem ser aplicados de acordo com os regulamentos para materiais de construção em geral e corta-fogo
em particular, com as aprovações e certificados de teste nacionais aplicáveis, e em conformidade com os
regulamentos de edificações nacionais aplicáveis. Os produtos só podem ser aplicados por profissionais treinados
com conhecimento adequado e apenas após revisão minuciosa das diretrizes de instalação, fichas de dados de
segurança e aprovações e certificados de teste nacionais. Para mais informações sobre como e onde utilizar este
produto, consulte o manual da Promat ou entre em contato com o escritório local da Promat. Todos os documentos
relevantes podem ser obtidos gratuitamente no escritório local da Promat. Para países que não fazem parte da União
Europeia, diretrizes separadas são apropriadas. Se necessário, entre em contato conosco.

