PROMASTOP®-IM Cbox

1. Productomschrijving
PROMASTOP®-IM Cbox is een cirkelvormig voorgevormd
brandwerend
intumescerend
afdichtingssysteem.
PROMASTOP®-IM Cbox is speciaal ontwikkeld voor hogere
brandwerendheden, tot 120 minuten.

2. Voordelen
• Eenvoudig en snel te plaatsen
• Ook toepasbaar op bestaande kabels
• Bijkomende kabels kunnen nadien gemakkelijk worden
aangebracht
• Kan ook geplaatst worden als wachtbuis

3. Toepassingen
Technische gegevens
Uitzetting bij brand

1:50

Verpakking en inhoud
In dozen - per stuk

Statische gegevens

Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in
binnenklimaat (Z2):
• Kabelgroep 1: Kabels met een diameter ≤ 21 mm.
• Kabelgroep 4: Kabelbundels met een diameter ≤ 100 mm
Deze kabels zijn getest in een lichte scheidingswand voor
een brandweerstand EI 90 en in massieve wanden en
vloeren voor een brandweerstand EI 120

4. Verwerking en afwerking

Kleur

zwart

Consistentie

Vast

Afmetingen

Ø 125 x 300mm

Verwerkingstemperatuur

- 10°C tot + 40°C

Kernboring

128 / 132 mm

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven
enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch
zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te
nemen met Promat.
Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande
kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle
producten te veranderen of te verbeteren. De technische
gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke
omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens
blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan.
Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze
gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

• Maak de opening stofvrij.
• Klik beide onderdelen van de PROMASTOP®-IM Cbox in
elkaar en plaats het geheel centraal in de opening.
• Klik beide onderdelen van het bevestigingssysteem in
elkaar. Voegen tot max. 8 mm tussen de intumescerende
buis en de muur/vloer niet afdichten, deze worden bedekt
door het bevestigingssysteem
• Ga op dezelfde wijze tewerk aan de andere zijde van de
muur/vloer.
• Gedetailleerde plaatsingsinstructies downloaden van
www.promat.nl en www.promat.be

5. Certificaten & goedkeuringen
• Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de
Europese normen in diverse brandwerende constructies.
Raadpleeg het classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze “Handleiding
voor het aanbrengen van de PROMASTOP®-IM Cbox voor
de uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag
• Zorg tijdens transport en de opslag voor temperaturen
tussen 5°C en 40°C.

7. Veiligheid in gebruik
• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar voor
veiligheidsdetails.
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