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PROMASEAL®-LX
PROMASEAL®-LX is een op hitte reagerende en
opschuimende strip op basis van grafiet voor het
brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen
en openingen. Specifiek toepasbaar bij het brandwerend
uitvoeren van deur- en glaskozijncombinaties.

Productvoordelen
•
•
•
•
•

In opgeschuimde vorm rook- en vlamdicht
Snelle en regelmatige opschuiming
Vochtongevoelig en UV-bestendig
Duurzaam, doorstaat verouderingstesten
Eenvoudig verwerkbaar

Producttoepassingen
•
•
•
•

Brandwerende deur- en glaskozijncombinaties
Aansluiting tussen bouwdelen met beperkte dilatatiegraad
Brandwerende toezichtluiken
Voegen en naden in het algemeen

Certificaten & goedkeuringen
•

Getest volgens de nationale en Europese normen: NBN, NEN, NF, BS, DIN; Klasse B1 (DIN 4102)

Verwerking
Verwerkingstemperatuur ± 20 ºC. Als de breedte van de strips kleiner wordt dan 10 mm, is het noodzakelijk om ze de
bekleden met een PVC-folie. Kan niet op een vochtige ondergrond aangebracht worden.

Verpakking
Rollengte (mm)

Aantal per verpakking

2 x 25 x 7500

1 rol

TECHNISCH DATABLAD
T. 030-241 07 70 • F. 030-241 07 71

•

order@promat.nl

•

www.promat.nl

Overzicht technische gegevens
Eigenschappen

PROMASEAL®-LX

Kleur

Antraciet

Dikte

2 mm

Breedte

10, 15, 20 en 30 mm

Lengte

100 m

Volumieke massa

± 1,2 g/cm2

Expansievolume

1:13 / 1:5 (300 oC free/loaded)
1:19 / 1:11 (450 oC free/loaded)
1:26 / 1:13 (550 oC free/loaded)

Expansiedruk

0,45 N/mm2

Brandklasse

B2 (DIN 4102)

Reactietemperatuur

190 oC

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing,
adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Promat BV 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.

