
D
o la

Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpo2arowa Sp. z o.o.
03-879 Warszawa
ul. Przeclawska 8
T +48222122280
F +48222122290
E top@promattop.pl
www.promattop.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI DZ.1O

1. Producent wyrobu budowlanego: Promat International N.V. Bormstraat24, 8-2830 Tisselt, Belgia
Upowazniony przedstawiciel producenta: Promat TOP Sp. z o.o. ul. Przeclawska 8; 03-879 Waiszawa
Miejsce produkcji: Zaklad nr 1

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Masa ogniochronna PROMASTOP@- Coating do uszczelniania przej66
instalacyjnych, szczelin i dylatacji

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowtanego: ( pKWiU 2011) 23.20.13.0

4. Przeznaczanie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
- do uszczelniania przejSc instalacyjnych przez Sciany i stropy wykonane betonu, cegly lub betonu
kom6rkowego przezkt6re_rnoz[a przeprowadzic rury stalowe, zeliwne oraz miedziane; przejS6
kombinowanych PROMASTOP'Kombischott Typ A, przezktore mozna przeprowadzi6'kable elektryczne
wszelkiego rodzaiu, kable telekomunikacyjne i/lub rury stalowe lub zeliwne i/lub rury stalowe lub Zeliwne w
dodatkowejizolacjiz syntetycznego kauczuku i/lub rury miedziane i/lub rury ztworzyw sztucznych wewnqtrz
budynk6w,
- do uszczelniania szczelin pomigdzy Scianq murowanq lub betonowq a stropem betonowym lub przekryciem
dachowym w ktorym spodniq powierzchniq tworzy stalowa blacha trapezowa,
- dylatacji w Scianie lub stropie.

5. Specyfikacja techniczna: Aplobata Techniczna ITB AT-15-3656/2010 + Aneks nr 1,2,3 i4 Masa
ogniochronna PROMASTOP'- Coating do uszczelniania przejSc instalacyjnych, szczelin i dylatacji; 2010r.;
I nstytut Tech n i ki B udowlanej Zaklad Aprobat Tech n icznych.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
- wyglqd zewngtrzny: jednorodna ggsta ciecz o barwie kremowo-bialej, bez grudek i zanieczyszczefi,
- ggstosc 1,507t 5o/o glcmr', czas wysychania do 30, h < 5,5 h; elastycznosi mm 1;
- przyczepnoSd w stanie suchym, MPa , do: welny mineralnej -nie mniejsza ni2wytrzymaloSc weNny na
zeruante; zaprawy cementowo-wapiennej >0,30; cegly >0,45,
- odpornoSc na uderzenie; wytrzymuje pr6by, brzegi nacigc r6wne, kwadraciki nie wypadajq */ welna powinna
miec ggstoSc nie mniejszqni240 kg/m3.
- spelnia klasy odpornoSci ogniowejwg kryteriow norm PN-B-02851 -1:1997i pN-EN 13501-2:200g.o El 120 dla uszczelnienia przejsc rur stalowych, zeliwnych i miedzianych,. El 120 dla uszczelnienia kombinowanego pRoMASTop@ Kombischott ryp A,. El 120 i El 12O-V-X-F-W 00 do .150 dla uszczelnienia szczelin,

' El 120 i El 12O-H-V-X-F-W 00 do 150 dla uszczelnienia dylatacji w Scianie i stropie,
' El 120 i El 120-H-V-X-F-W 00 do 150 dla uszczelnienia jednostronnego w Scianie i stropie -l warianto El 120 i El 120-H-V-X-F-W 00 do 150 dla uszczelnienia jednostronnego w Scianie i stropie -ll wariant

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujqcej oraz nurner certyfikaiu:
,,CERTBUD" sp. z o.o. zaktad certyfikacji ;certyfikat Akredytacji pcA nr AC 158;
Certyfikat Zgodno5ci Nr W241

Deklaruiq z pelnq odpowiedzialnosciq, ze wyrob budowlany jest zgoony ze s
w pkt. 5.
Aktualizacja Deklaracji Zgodno5ci z 18.06.2013r.

Warszawa, 03.12.2016r.

(miejsce i data wystawienia) i mii , ."i*irt" i p"opir 
"."uv,p"*"iri.."i i

Sqd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
w Warszawie, Xlll Wydzial Gospodarcz,
Krajowego Rejestru Sqdowego
Nr KRS: 0000080938, NIP: 522-00-1 8-074
Kapital zakladowy: 950 000,00 zl

ul. Przeclawska
Dyrekor

on glgl .o.pony


