
lo"'"'",ol,,CERTBUD' Sp. z o.o.
ZAKIAD CERTYFIKACJI

ul, Mokotowska 46 lok.8,00-543 Warszawa
TeL 535 733 933,535 833 933 fax: (22) 435 56 13

AC 158

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr W241

Zgodnie z ustawq z dnia 76 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D2,U,04.92.887 z p6iniejszymi zmianami) oraz
z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 77 sierpnia 2004 r, w sprawie deklarowania zgodnoflci wyrob6w
budowlonych oraz sposob6w znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U,04,798,2047, z p6iniejszymi zmianami) potwierdza
siq,2e:

Masa ogniochronna PRO MASTOP@-E
do ogniochronnego uszczelniania prze$e, oraz zl4czy
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Warszawa, 30 grudnia 2016r.

liniowych

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania podano w zal4czniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzony do obrotu

PROMAT Techniczna OchronaPrzeciwpo2arowa Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8,03-879 Warszawa

i produkowany przez Firmq

'Promat International N.V.

Bormstraat24, 8-2830 Tisselt, Belgia (Zaklad nr 1)

. spelnia wymagania okre5lone w

Aprobacie Technicznei ITB nr AT-15-3 656/2016

Producent wykonal wstQpne badania typu, wdroiyl zakladowq kontrolq produkcji i prowadzi badania pr6bek wyrobu,
pobranych w zakladzie produkryjnym, zgodnie z ustalonym planem badafi.

Zaklad Certyfikacji przeprowadzil, w ramach systema oceny zgodno9ci 7, ocenq zgodnoSci badari typu, wstQpny audit
zakladu produkqtjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi snly nadz6r, ocenq i akceptacjq zakladowej
kontroli produkcji,

Niniejszycer$fikatzqstQpujecertyfikatwydanywdniu03grudnia20T6r.i jestwainydo2Bgrudnia202lr.oile
waina jest specyfikacja techniczna dla wyrobu, wyr6b spelnia jej wymaganio oraz nie ulegly isnmym zmianom: etp
wyrobu, zakladowa kontrola produkcji, warunki i miejsce produkcji
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Masa ogniochronna PROMASTOP@-E jestprzeznaczona do ogniochronnego uszczelniania, wewnEtrz budynk6w:
. przejSi instalacyjnych przez pionowe [ScianyJ i poziome [stropyJ przegrody budowlane,
. zl4czy liniowych, o krawqdziach r6wnoleglych, w pionowych [Scianach) i poziomych (stropach) przegrodach budowlanych.

PrzejSciainstalacyjne,wykonanezgodniez AT-15-3656/2016,spelniaj4kryteriaodporno6ciogniowejokre6lonewg
PN-EN 13501-2+AI:20L0 dla klas:
. El 120 U/C- w przypadku przej6i rur stalowych, 2eliwnych oraz miedzianychprzez Sciany i stropy,
. El 120 - w przypadku przejSf kablowych,
. EI 120 U/C - w przypadku przej6C kombinowanych PROMASTOP@ Kombischott Typ A rur stalowych, miedzianych

i 2eliwnych,
. El 120 U /U - w przypadku przej6i kombinowanych PROMASTOP@ Kombischott Typ A rt;r ztutorzrya sztucznego IPEJ

oSrednicy<200mmigruboSciSciankit=9,1 mm,oSrednicy<l25mmigruboSciSciankit=5,7mm,oSrednicy<40mmigrubo6ci
Sciankit=1,9mm,

Zl4czaliniowe (szczeliny, dylatacje) spelniajE kryteria odporno6ci ogniowej okre3lone wg PN-EN 1350L-2+A!:2010 dla klas:
. El 120 - T - X - F - W 10 do 150 - w przypadku zl4czy liniowych pomiqdzy ScianE murowan4, 2elbetowq lub z blachy trapezowei a

stropemZelbetowymlubdachemzblachytrapezowej,omaksymalnej szeroko5cil50mm, uszczelnionychniepalnqweln4mineralnq
o minimalnej gqstoSci 50 kg/m:, obustronnie pokrytych mas4 ogniochronnE PROMASTOP@-E,

. El L20 - T - X - F - W 1 0 d o 1 5 0 - w przypadku zl4czy liniov,tych pomiqdzy Scian4 a stropem, o maksymalnej szerokoSci 150 mm,
uszczelnionych niepalnq wetn4 mineralnq o minimalnej gqsto6ci 60 kg/m:, obustronnie pokrytych mas4 ogniochronn4 PROMASTOP@-

E,
. El720 - H - V - X - F - W 10 do 150 - w przypadku zlqczy liniowych w stropie lub Scianie, o maksymalnej szeroko5ci 150 mm,

uszczelnionych niepaln4 weln4 mineralnq o minimalnej gqsto5ci 60 kg/m:, obustronnie pokrytych mas4 ogniochronnE
PROMASTOP@-E,

.El 120-H-V-X-F-W05do150-wprzypadkuzl4czyliniowychwstropielubScianie,omaksymalnej szeroko5cil50mm,
uszczelnionych niepaln4 welnq mineralnq o gqsto5ci co najmniej 60 kg/ml, jednostronnie pokrytych masq ogniochronn4
PROMASTOP@-E,

. El 120 - T -X- F-W 05 do 150 -wprzypadku zl4czyliniowychpomiqdzyScian4 astropem, o maksymalnej szeroko6ci
1.50 mm.

uszczelnionych niepaln4 weln4 mineraln4 o gqsto6ci co najmniej 60 kg/m3, jednostronnie pokrytych masq ogniochronn4
PROMASTOP@-E,

. EI 180- H -X- F-W20 do 100 -wprzypadku zl4czyliniowychwstropie, o maksymalnej szeroko6ci 100 mm,uszczelnionych
niepaln4 welnq mineraln4 o gqstoSci co najmniej 720kg/mz, jednostronnie pokrytych mas4 ogniochronn4
PROMASTOP@.E,

. EI 180 -T-X- F-W20 do 100 -wprzypadku zlqczyliniowychpomigdzyScianEastropem,o maksymalnej szeroko6ci
L00 mm, uszczelnionych niepaln4 weln4 mineraln4 o ggsto5ci co naimniej 720 kg/mz, jednostronnie pokrytych mas4 ogniochronn4
PROMASTOP@-E,

. El 120 - V - X - F - W 20 do 100 - w przypadku zl4czy liniowych w Scianach, o maksymalnej szerokoSci 100 mm, uszczelnionych
niepaln4 weln4 mineraln4 o gqsto6ci co najmniej 720 kg/m3, jednostronnie pokrytych mas4 ogniochronn4 PROMASTOP@-8,

przy czym zdolno66 przemieszczenia uszczelnienia zl4cza liniowego nie mo2e byi wiqksza ni2 t 7,5 %0, uwagi na badanie bez
mechanicznie wywolanego przemieszczenia.

Poszczeg6lne symbole w kodach klasyfikacji zl4czy liniowych oznaczaj4:
E - szczelno5i ogniow4,
I - izolacyjno5d ogniow4,
H - orientacjq: pozioma przegroda, zlEcze pionowe,
T - orientacjq: pionowa przegroda, zl4cze poziome,
V - orientacjQ: pionowa przegroda, zlEcze pionowe,
X - brak mo2liwoSci przemieszczania,
F - uszczelnienie wykonywane na placu budowy,
W - zakres szerokoScizl4cza liniowego, mm.

ZAt ACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI Nr W24l
Masa ogniochronna PRO MASTO P@- E

d o o gn io chro n ne go uszczelniania przeifi(. or az zl4czy lin io wych
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