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PROMASPRAY® P300 jest mieszaniną, materiałem ognioodpornym, natryskiwanym na mokro, stosowanym  
do ochrony przeciwpożarowej stali konstrukcyjnej. Produkt może także być stosowany do podwyższenia stopnia ochrony 
przeciwpożarowej żelbetów.

PROMASPRAY® P300 może także być stosowany w połączeniu z CAFCO®  Accelerator

2.1. Właściwości wyrobu

Sucha mieszanka

Właściwości Metoda badań

Opis Wygląd zewnętrzny „Kłaczkowaty” proszek

Analiza fazowa (fingerprint) XRD oraz DSC
Patrz dane techniczne prowadzone przez 

organ zatwierdzający

Barwa Wygląd zewnętrzny Zbliżony do białego

Gęstość pozorna Wewnętrzna metoda badawcza 221-262 g/l

Właściwości Metoda badań

Stosunek mieszania Wygląd zewnętrzny 34 – 38 litrów / worek

Gęstość
Wewnętrzna metoda badawcza  

wg EN 1015- 6:1998
657 – 737 g/l

Świeża zaprawa (przy mieszaniu wstępnym)

Stwardniała zaprawa

Właściwości Metoda badań

Opis Wygląd zewnętrzny Jednolita struktura po natryskiwaniu

Barwa Wygląd zewnętrzny Zbliżony do białego

Gęstość
Wewnętrzna metoda badawcza  

wg EN 1015- 10:1999

Nakładanie natryskowe metodą  
z mieszaniem partiami: 

310 kg/m³ ± 15% 
Nakładanie natryskowe metodą mieszania 

ciągłego: 
450 kg/m³ ± 15%

W celu zapewnienia przybliżonej gęstości 310 kg/m³ natryśniętego produktu PROMASPRAY® P300 należy zastosować 
odpowiednie metody nakładania.

Przechowywanie materiału

PROMASPRAY® P300 musi być przechowywany w suchym miejscu. Produkt powinien być przechowywany  
pod wodoszczelnym przykryciem, chroniony przed kontaktem z wodą i wilgocią. Temperatury przechowywania nie mają 
większego znaczenia, jeżeli utrzymane zostaną suche warunki. 

PROMASPRAY® P300 może być przechowywany przez okres do 6 miesięcy od daty produkcji w pomieszczeniach 
suchych. Zalecane jest, aby aplikować całość materiału z jednej dostawy przed użyciem materiału z dostawy kolejnej. 
Materiał uszkodzony przez wilgoć nie powinien być stosowany.

2.2. Wymagania dotyczące miejsca aplikacji

Przed rozpoczęciem aplikacji wykonawca powinien upewnić się, że na miejscu aplikacji przygotowane  
są właściwe warunki. 

Właściwe warunki uwzględniają:zasilanie, wentylację, dostęp do wody, rusztowanie, plandeki, oświetlenie, usuwanie 
odpadów, źródło sprężonego powietrza oraz sprawne maszyny do nakładania natrysków.

Temperatura nakładania

Gdy temperatura na miejscu wykonywania prac jest niższa niż 4°C zarówno przed nakładaniem oraz podczas 
natryskiwania i 24 godziny po nałożeniu PROMASPRAY® P300 należy utrzymywać minimalną temperaturę (4°C) podłoża 
i otoczenia. W celu utrzymania właściwych warunków może być konieczne zamykanie przestrzeni z pomocą plandek  
i stosowanie tymczasowego ogrzewania i/lub wentylacji. 

Wentylacja

Do czasu wyschnięcia produktu należy zapewnić co najmniej 4-krotną wymianę powietrza na godzinę.

Środki zapobiegawcze BHP

CAFCO® 300 nie zawiera azbestu i nie powoduje zagrożeń dla zdrowia podczas i po instalacji.  Jednakże podczas 
nakładania należy pamiętać, by przestrzegać następujących środków zaradczych:

• Chronić skórę przed podrażnieniem poprzez noszenie luźnej odzieży i rękawic; ubrania robocze 

prać osobno.

• Chronić oczy i drogi oddechowe przed unoszącymi się w powietrzu drobinami produktu nosząc 

maski przeciwpyłowe i okulary ochronne.

• Oczy oraz obszary skóry, które weszły w kontakt z PROMASPRAY® P300 powinny zostać 

opłukane zimną, czystą wodą.

• Po zmieszaniu z wodą produkt PROMASPRAY® P300 jest śliski. Nie należy pozwalać na zaleganie 

mokrego materiału na rusztowaniach, szczeblach drabin lub podłogach. Chodzenie po mokrym 

materiale może skutkować poślizgnięciem lub upadkiem.

2. Promaspray® P300
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2.3. Sprzęt

Mieszalnik

Wymagane jest stosowanie łopatkowej mieszarki do gipsu z podajnikiem taśmowym (odpowiedniej dla wydajności 
pompy i objętości materiału) oraz  pokrywą bezpieczeństwa, z końcówkami gumowymi i możliwością szybkiego 
wylewania mieszanki bezpośrednio do podajnika pompy. Wymagane są mieszarki o pojemności 155 litrów  
(0,155 m3) i większe, z prędkością obrotową pracy 35-40 obrotów na minutę.

Wymagany jest wodomierz, w celu zapewnienia stałej ilości wody na każdą porcję mieszanki. Wszystkie urządzenia  
do odmierzania ilości wody muszą być skalibrowane w celu zapewnienia odpowiedniego stosunku ilości wody  
do produktu.

Pompy

Pompy tłokowe (mieszanie ciągłe) -otrzymywana gęstość -450 kg/m³ ± 15%

Pompy tłokowe mogą być napędzane na dwa sposoby:

• mechanicznie

• hydraulicznie

Pompy rotorowe (mieszanie wstępne)  
- otrzymywana gęstość - 310 kg/m³ ± 15%

Pompy te są uniwersalne i mogą  
być stosowane dla zastosowań nisko-  
i wysokoprodukcyjnych, oraz tam,  
gdzie sprzęt musi być ustawiony  
w pomieszczeniu, gdzie wykonywane będą 
prace natryskowe. Zalecane są pompy 
otwarte, z posuwem śrubowym, rotorowe  
ze statorem z miękkiej gumy, np. Putzmeister 
SP11, S5 EVTM, itp.

Pompa tłokowa. Przykładowe urządzenie -agregat tynkarski PFT G4 
lub PFT G5

Pompa rotowa. Przykładowe urządzenie –agregat tynkarski 
Putzmeister S5 EVTM

Sprężarka

Produkt wymaga podania około 62 litrów 
sprężonego powietrza na każdy kilogram 
natryskiwanej zawiesiny. Dla mniejszych robót 
zalecane jest stosowanie sprężarki  
o wydajności 260-560 litrów/minutę. 

Dla dużych projektów zalecane jest 
stosowanie sprężarki o wydajności 850-1130 
litrów/minutę. Sprężarka musi być w stanie 
wytworzyć ciśnienie minimalne 4,1-5,5 kg/cm² 
(4,1-5,5 bara) u źródła i 2,7 kg/cm² (2,7 bara) 
w dyszy.

Przewody powietrza

Przewody powietrza powinny mieć minimalną średnicę wewnętrzną 10 mm (3/8”)

Wąż przewodzący materiał

Pompa rotorowo-stojanowa

Wąż elastyczny

Przy stosowaniu węża materiałowego o średnicy wewnętrznej 32 do 51 mm (1¼” lub 2”), może zostać użyta sekcja węża 
wysokociśnieniowego o długości 3 m i średnicy wewnętrznej 25 mm (1”), w celu uzyskania mobilności. Węże powinny 
przebiegać tak prosto, jak to możliwe, należy unikać ciasnych łuków i załamań. Długości węży powinny być możliwie  
jak najmniejsze.

Węże do użytku do 27 metrów

25 mm dla 3 m i 32 mm dla 27 m.

Złącza węży

Zalecane są złącza szybkiego podłączania/odłączania typu nakręcanego, nie ograniczające przepływu materiału. 
Musi zostać zachowana stała średnica wewnętrzna. Jeżeli konieczna jest zmiana średnicy węża, należy zastosować długi 
zwężający się reduktor. Na wszystkich złączach węży należy stosować pasy lub pętle bezpieczeństwa, chroniące przed 
urazami w wyniku awarii złącza.

Uwaga: Nie należy używać złączy i reduktorów mosiężnych i aluminiowych.

Pompy te są uniwersalne i mogą być stosowane dla zastosowań nisko-i wysokoprodukcyjnych. Powinny być wyposażone 
w zawór bezpieczeństwa, głowicę bezpieczeństwa z zaworem kulowym, zaprojektowane dla ciśnienia 54-68 barów 
umieszczonym na przewodzie.

Wąż przewodzący materiał powinien być wykonany ze wzmocnionej, wulkanizowanej gumy o gładkim wnętrzu,  
tak jak stosowane przy nakładaniu tynków. Wąż powinien być w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie, zgodnie z rodzajem 
zastosowanej pompy.
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Średnica Maksymalna długość węża materiałowego
76 mm 3” 15 m

51 mm 2” 61 m

35 mm 1½” 16 m

32 mm 1¼” 8 m

25 mm 1” 8 m

- - 108 m

Uwaga: Stosowanie długości i średnic węży różniących się od określonych powyżej może mieć negatywny wpływ  
na gęstość nakładanego produktu.

Rura ciśnień

Metalowa rura ciśnień: Gdy wąż przekracza wysokość 3 pięter lub 11 m lub gdy wymagana jest długość węża większa  
od 102 m, należy stosować rurę o średnicy wewnętrznej 65-75 mm (2½-3”). 

Uwaga: Maksymalna wysokość rury ciśnień zależy od rodzaju używanej pompy. Należy się upewnić, że wysokość rury 
ciśnień jest zgodna ze stosowaną pompą, oraz że rura ciśnień i wąż przesyłowy są dobrze zabezpieczone i podparte.

Złącza rury ciśnień

Zalecane jest stosowanie złączy zaciskowych z gwintowanej rury stożkowej ze stali galwanizowanej,  
ze szlifowanymi złączkami.

Kolanka

W celu połączenia rury ciśnień z wężem  zapewnione będzie sztywne kolanko o kącie prostym, z minimalnym  
promieniem 1 m.

Zestaw dyszy natryskowej

Zestaw dyszy natryskowej powinien składać się z rury aluminiowej o minimalnej średnicy wewnętrznej 25 mm (1”), z rurą 
wydmuchową z kołpakiem rozpylacza typu wydmuchowego, otworem oraz zaworami regulacyjnymi dla podawanego 
materiału i powietrza.

Otwory dyszy

Zalecane są otwory dyszy o średnicy 13-16 mm (½-5/8”) z osłoną.

Uwaga: Dla gęstości 310 kg/m3 zalecane jest stosowanie otworu 16 mm (5/8”) z osłoną szczytową.

Sprzęt dodatkowy

Zdalne sterowanie pompy
Konieczne jest stosowanie przewodu zasilającego prądem oraz wyłącznika (lub przewodu zasilania sprężonym 
powietrzem i zaworu, w przypadku systemu sterowanego pneumatycznie) w celu sterowania włączaniem i wyłączaniem 
agregatu natryskowego.

Przewód elektryczny

Podczas używania sprzętu elektrycznego konieczne jest stosowanie przewodów o odpowiednim przekroju, odpowiednio 
dla maksymalnej długości używanego kabla, w celu zapobiegania nadmiernemu spadkowi napięcia.

Miernik grubości

Dla dokonywania pomiarów grubości natryskiwanego materiału należy stosować miernik grubości opracowany  
przez Promat. Dostępne są typy dla zastosowań podczas dokonywania inspekcji i nakładania.
Dla zastosowań w umiejscowieniu centralnym, tam, gdzie pracownik natryskujący materiał jest poza zasięgiem kontaktu 
głosowego z pracownikiem przy maszynie, ważne jest zapewnienie kontaktu radiowego.

Narzędzia

Przy wszystkich projektach powinna być obecna zamykana skrzynka narzędziowa. Powinna zawierać przynajmniej 
następujące przedmioty:

Srebrną taśmę klejącą  Szczypce nastawne  Maski przeciwpyłowe Szczypce z blokadą

 Wkrętaki  Dodatkowe nasadki dyszy  Kaski robocze
 Dodatkowe gogle/
okulary ochronne

 Gąbki  Skrobaczki/miotły/szufle  Smarownicę
 Dodatkowy przewód 
 zdalnego sterowania

 Złącza węża  Klucze rurowe  Dodatkowe bezpieczniki
 Dodatkowe pasy
dla maszyn

 Dodatkowe końcówki
rozpylacza

 Gaśnicę  Woltomierz/amperomierz  Nóż wysuwany

 Klucze
 Dodatkową głowicę i kulę
zaworu bezpieczeństwa

 Miernik grubości
 Dodatkowy przewód
wody i podkładki

Rusztowanie

Dla zastosowań niedostępnych z poziomu podłogi należy zapewnić ruchome rusztowanie. Rusztowanie powinno być 
wyposażonew duże, łatwo toczące się koła blokowane, oraz podłogę kratową, lub platformę z otworami wystarczająco 
dużymi, by przedostawał się przez nie materiał spadający pod nogi pracownika natryskującego. Rusztowanie powinno 
być wyposażone w poręcze bezpieczeństwabiegnące dookoła jego obwodu, mniej więcej do wysokości pasa, zgodne  
z wymogami bezpieczeństwa.

Plandeka

Stosowanie plandek wokół obwodu podłogi, na które natryskiwany jest materiał, zapobiegać będzie roznoszeniu 
natrysku na obszary będące w bezpośrednimsąsiedztwie, oraz potencjalnym uszkodzeniom samochodów i obiektów 
leżących poza tym obszarem.
Plandeka może być także stosowana w celu odizolowania obszaru w niskich temperaturach. Czynność ta, w połączeniu 
z ogrzewaniem miejsca pracy, utrzyma właściwe parametry temperaturowe otoczenia. Plandeki zapobiegają także 
rozdmuchiwaniu pyłu w wietrzne dni.

Pompa tłokowa

Węże do użytku powyżej 30 m (pompowanie centralne).
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Sprzęt do aplikacji

Należy wybrać miejsce chroniące przed czynnikami pogodowymi, dobrze osuszone, łatwo dostępne w celu dostaw, 
dobrze wentylowane (gdy użytkowany jest sprzęt zasilany paliwami płynnymi) oraz z łatwym dostępem do zasilania 
elektrycznego i wody pitnej.

Należy zapewnić stabilną platformę pozwalającą operatorowi na łatwe ładowanie PROMASPRAY® P300 do mieszarki.

Produkt PROMASPRAY® P300 powinien być składowany w sposób zabezpieczający go przed wpływem czynników 
pogodowych i wilgoci, a także w miejscu łatwo dostępnym operatorowi.

Zabezpieczenie

Pył materiału PROMASPRAY® P300 może powodować zabrudzenie powierzchni murowanych i powierzchni 
malowanych, lub powodować korozję powierzchni aluminiowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią 
ochronę powyższych powierzchni. W celu ochrony zalecane jest stosowanie folii ochronnej i taśmy samoprzylepnej.

2.4. Przygotowanie powierzchni konstrukcji

Czystość podłoża

Właściwe przyleganie PROMASPRAY® P300 zależy od czystości podłoża. Przed nakładaniem PROMASPRAY® 300 
należy upewnić się, że nie występują następujące czynniki:

• Zaolejone płyty stalowe (pozostałości olejów)*

• Luźne odpady walcownicze, luźna rdza lub pył

• Oleje z form betonowych

• Malowane powierzchnie stalowe

• Inne materiały obce, mogące uniemożliwić właściwe wiązanie do podłoża. W celu zapoznania  

się z zaleceniami dotyczącymi oczyszczania należy skontaktować się z producentem

*Obecnośćoleju na galwanizowanej płycie podłogowej może zostać stwierdzona poprzez napylenie mgiełki wodnej  
na powierzchnię płyty. Jeżeli woda zbiera się lub przemieszcza w postaci dużych kropli prawdopodobnie obecny jest 
olej. Należy skontaktować się producentem płyty w celu zapoznania się z metodą usuwania oleju.

Podłoża odkształcalne

Właściwe przyleganie PROMASPRAY® P300 zależy od podłoży sztywnych i niewystępowania sił powodujących 
uszkodzenia, takie jak uderzenia lub nadmierne wygięcia. Przed nakładaniem PROMASPRAY® P300 należy upewnić  
się, że nie występują następujące czynniki:

• Ruch związany z dachem przed związaniem PROMASPRAY® P300

• Nadmierne wibracje

• Ugięcie w punkcie centralnym dla rozpiętości płyty więcej niż L/240.

Typowe podłoża -zalecenia

Ryflowana płyta galwanizowana
Ryflowana płyta galwanizowana  niemalowana/niegruntowana, odtłuszczona i wolna od resztek farb wymaga 
zastosowania CAFCO Bondseal® przed nałożeniem PROMASPRAY® P300.

Elementy podwieszane
Przewody wentylacyjne, systemy rur, przepusty i pozostały osprzęt powinny zostać podwieszone po nałożeniu 
PROMASPRAY® P300.
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Niemalowane lub niepokryte podkładem elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne, pozbawione luźnej rdzy, luźnych odpadów walcowniczych i zanieczyszczeń mogą zostać pokryte 
bezpośrednio PROMASPRAY® P300. Należy usunąć całą luźną rdzę, odpady walcownicze lub zanieczyszczenia. Stan ten 
można zwykle poprawić za pomocą szczotek stalowych lub przez piaskowanie.

Siatka zbrojeniowa

Produkt PROMASPRAY® P300 może być nakładany bezpośrednio na malowaną lub galwanizowaną siatkę metalową. 
Siatka metalowa powinna zostać zamocowana w sposób sztywny. Brak sztywności siatki metalowej może powodować 
rozwarstwienie zaprawy PROMASPRAY® P300. Należy zapoznać się z instrukcją instalacji producenta siatki metalowej. 
W przypadku rodzajów podłoża innych niż wymienione, należy skontaktować się z działem technicznym Promat.

Stal konstrukcyjna pokryta podkładem (belki i kolumny)

Belki i kolumny stalowe z szeroką półką mogą zostać bezpośrednio natryskiwane, jeśli spełnione zostaną następujące 
warunki:

• Dla belek, głębokość środnika nie przekracza 650 mm (25”), a szerokość półki nie przekracza  

325 mm (13”).

• Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wzmocnienia lub dodatkowego podparcia, jeżeli 

elementy umieszczone są w miejscu nie pozwalającym na ich obudowywanie lub brak jest elementów 

wklęsłych.

• Tam, gdzie znajdują zastosowanie wyżej opisane warunki, natrysk Promat musi zostać wzmocniony 

zabezpieczoną przed korozją siatką z drutu metalowego o otworach 25 mm, 30 mm lub 50 mm  

(1”, 1½” lub 2”) x drut grubości 0,9 mm. Siatka powinna zostać zamocowana do elementu konstrukcyjnego 

szpilkami zgrzewalnymi co 500 mm (20”). Siatka powinna znajdować się mniej więcej  

w środku trzeciej części natryśniętej warstwy.

Cafco BONDSEAL

Produkt Cafco BONDSEAL® jest przezroczystą po wyschnięciu, rozprowadzaną wodą powłoką, stosowaną w roli kleju  
i/lub uszczelniacza, w połączeniu z PROMASPRAY® P300.

W celu zastosowania jako środka zwiększającego przyczepność do stali należy dokładnie wymieszać 3 części 
BONDSEAL® z 1 częścią wody pitnej i nakładać pasami w stosunku 7-11,1 m²/litr.

W celu zastosowania jako środka zwiększającego przyczepność do betonu należy dokładnie wymieszać 1 część 
BONDSEAL® z 1 częścią wody pitnej i nakładać w stosunku 13 m²/litr.

Gdy środek będzie wciąż lepki, nakładać pierwszą warstwę 10-13 mm produktu PROMASPRAY® P300.  Pozostawić  
do wyschnięcia na noc, następnie nakładać pozostałe powłoki PROMASPRAY® P300.

W celu zastosowaniajako uszczelniacza należy dokładnie wymieszać 1 część BONDSEAL® z 3 częściami wody pitnej  
i nakładać zmieszane w stosunku 3,7 m²/litr. Pozostawić do wyschnięcia.

2.5. Technika nakładania

Wytyczne ogólne

Nakładanie PROMASPRAY® P300 składa się z mieszania materiału z wodą pitną w mieszarce łopatkowej. Zmieszany 
materiał jest następnie umieszczany w podajniku pompy, skąd jest przekazywany wężem do dyszy natryskowej, gdzie 
zaprawa jest rozbijana za pomocą sprężonego powietrza i kierowana na powierzchnię, która mazostać pokryta  
w równomierny sposób.

Wymagania dotyczące wody

Spójność i właściwości związane z pompowaniem PROMASPRAY® P300 w dużym stopniu zależą od zachowania 
odpowiedniej ilości wody podczas mieszania. Właściwa ilość wody przy mieszaniu PROMASPRAY® P300 to 34-38 
litrów na worek. Stosować powinno się wodę pitną w temperaturze od 10°C do 32°C. Zbyt niska temperatura wody może 
wpłynąć na czas mieszania. Przy stosowaniu ciągłego mieszania, przy prędkości podawania materiału suchego 220 kg/h, 
wymagana ilość wody to 380-420 l/h.

Mieszanie

Produkt PROMASPRAY® P300 dostarczany jest w 20-kg workach. Mieszanie należy przeprowadzać uprzednio wlewając 
odpowiednią ilość wody pitnej, a następnie dodając do mieszarki produkt PROMASPRAY® P300 i mieszając do czasu 
uzyskania właściwej gęstości.

Uwaga: Mieszarka powinna być ustawiona na minimum 35-40 obrotów/min.

• Niski stosunek wody do produktu skutkować będzie powstaniem mieszaniny o zbyt dużej gęstości  

i trudnej do przepompowania. 

• Wysoki stosunek wody do produktu powoduje powstawanie rzadkiej mieszanki, którą pompuje  

i natryskuje się szybciej, lecz powodującej powstawanie cieńszej warstwy materiału i szorstkiej tekstury 

powierzchni wierzchniej, niskie gęstości, ześlizgiwanie się materiału, rozwarstwianie i pękanie  

do powierzchni materiału.

• Należy mieszać produkt PROMASPRAY® P300 do otrzymania optymalnej gęstości wymieszanej zaprawy 

(665-770 kg/m³). Normalnie wymaga to mieszania przez 3 minuty (przy prędkości obrotowej  

40 obrotów/min). 

• Po 3 minutach mieszania, należy napełnić pojemnik o znanej objętości (1 dm3), zważyć i określić gęstość 

zawiesiny (masa na jednostkę objętości).

• Regulacja gęstości: Jeżeli gęstość zawiesiny jest niższa od 657 kg/m³, należy ograniczyć czas mieszania  

i/lub zwiększyćzawartość wody. Jeżeli gęstość zawiesiny jest wyższa od 770 kg/m³, należy wydłużyć czas 

mieszania i/lub obniżyć zawartość wody.
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2.6. Technika pompowania i natryskiwania

Zalanie pompy wodą na początku pracy

Ważne jest, aby w celu zapewnienia niezawodności działania, wszystkie pompy i węże transportujące materiał 
zostały zalane wodą na początku pracy. Pompowanie produktu PROMASPRAY® P300 przez suche węże spowoduje 
powstawanie zatorów w wężu oraz dyszy.

Pompowanie

Gdy materiał zostanie przerzucony do podajnika, należy skontrolować czy tworzy on jednolitą masę.
Otwory dyszy posiadać muszą średnicę wewnętrzną 13-16 mm.

Technika natryskiwania

Należy otworzyć zawór powietrza, zwykle umieszczony na pistolecie natryskowym. Włączyć pompę (za pomocą włącznika 
zdalnego, jeżeli jest dostępny). Początkowo należy wodę wraz z zawiesiną natryskiwać  do pojemnika z odpadami,  
do czasu ujścia całości wody i osiągnięcia pełnego ciśnienia. Należy wyregulować strumień powietrza w celu uzyskania 
jednolitego strumienia PROMASPRAY® P300, stosując najniższe możliwe ciśnienie powietrza. Zalecane jest ciśnienie  
0,7 bara.

Gdy system jest ustawiony właściwie, powinien on wydawać jednostajny dźwięk. Jeżeli system emituje gwizd, ciśnienie 
powietrza jest zbyt wysokie.
Po rozruchu systemu jest prawdopodobne, że mieszanka wstępna będzie zbyt rzadka. Należy ją odrzucić i zaczekać  
do czasu osiągnięcia jednolitej konsystencji materiału.

Dyszę należy trzymać prostopadle do podłoża, w odległości 0,3-0,6 m. Dyszę należy poruszać płynnie, ruchem od lewej 
do prawej, w celu osiągnięcia płynnej, jednolitej tekstury. Zawsze ustawiać dyszę prostopadle do podłoża.

Uwaga: Zbyt duże ciśnienie powietrza podniesie gęstość i obniży wydajność.

Grubość nakładania

Pierwszą warstwę PROMASPRAY® P300 należy nakładać w grubości 10-13 mm (zależnie od zawartości wody i orientacji 
podłoża), dla kolejnych warstw 19-25 mm, do osiągnięcia pełnej grubości. Pomiędzy nakładanymi warstwami należy 
pozwolić, aby materiał związał, jeżeli powierzchnia PROMASPRAY® P300 jestsucha, przed nałożeniem kolejnej warstwy 
należy ją zwilżyć rozpyloną wodą.

Wiązanie

Materiał PROMASPRAY® P300 zwiąże wstępnie w przeciągu 3-6 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności.

Wykończenie
Nakładanie PROMASPRAY® P300 przez natryskiwanie daje wykończenie o luźnej teksturze. Jeżeli pożądane jest 
wykończenie na gładko, ostatnia natryśnięta warstwa PROMASPRAY® P300 może być lekko wygładzana pacą podczas 
natryskiwania, lub też można podnieść ciśnienie powietrza, co spowoduje powstanie warstwy o poprawionym wyglądzie 
i podwyższonej gęstości.

Technika nakładania

Niezależnie od rodzaju podłoża, na które natryskiwany jest materiał, ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości 
pomiędzy dyszą a powierzchnią podłoża. Odległość ta będzie wahać się w zależności od używanego sprzętu i dyszy,  
lecz powinna wynosić pomiędzy 0,3 m a 0,6 m.
Podczas natryskiwania materiału na belki ważne jest, aby w pierwszym rzędzie pokryć górną część dolnej półki.   
Dalej natryskiwanie może być kontynuowane w dowolnej kolejności.

Grubość

Grubość PROMASPRAY® P300 zostanie ustalona poprzez odniesienie do tabeli grubości Hp/A. 
Przed opuszczeniem powierzchni natryskiwanej, właściwa grubość materiału powinna zostać potwierdzona 
z zastosowaniem przyrządu pomiaru grubości zaaprobowanego przez Promat.
Nadmierna grubość może powodować rozwarstwianie i/lub wydłużenie czasu schnięcia, jest także najbardziej 
popularnym powodem ograniczenia wydajności i nadmiernego obkurczania.

Gęstość

Gęstość musi być zgodna z wymogami specyfikacji.
W celu osiągnięcia odpowiedniej gęstości należy kontrolować następujące parametry:

• Odległość dyszy natryskowej od podłoża

• Stosunek ilości wody do produktu

• Czas mieszania

• Długość węża

• Ilość powietrza podawanego w dyszy

• Kąt dyszy w odniesieniu do podłoża

• Właściwą wielkość otworu dyszy

• Prędkość obrotową mieszarki

Gęstości mieszanki

Masa mokrej zaprawy (gramy)
Pojemnik jednolitrowy

666
689 
710 Zakres optymalny
730 Zakres optymalny
750
770

Dane dotyczące wydajności odzwierciedlają oczekiwania w oparciu o badania przeprowadzone zgodnie z uznanymi 
standardami badawczymi.   
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2.7. Zakończenie projektu

Zakańczanie natryskiwania

• Należy wyłączyć pompę za pomocą wyłącznika zdalnego.

• Zamknąć zawór przy wężu z materiałem (jeżeli stosowany).

• Zamknąć zawór powietrza. Pozostawić zawór powietrza otwarty w jednej czwartej, jeżeli nie używany jest 

zawór materiału.

• Maksymalny czas zamknięcia dyszy to 45 minut, pod warunkiem, że dysza będzie zanurzona w wodzie 

w celu zapobiegania zatorom. Jeżeli wymagany jest dłuższy okres zamknięcia, sprzęt powinien zostać 

gruntownie oczyszczony, lub powinien być użytkowany produkt o przedłużonym czasie wiązania.

Czyszczenie sprzętu

Mieszarka

Po usunięciu pozostałości produktu  PROMASPRAY® P300, opłukać do czysta wodą. Usunąć wszelkie stwardniałe 
pozostałości materiału na ostrzach i ściankach mieszarki.

Uwaga: Stwardniałe pozostałości materiału mogą ograniczyć czas przydatności świeżego materiału do obróbki.

Pompa

Należy pozwolić na przepompowanie przez system (wąż i dysza) objętości wody pozwalającej na jego przepłukanie  
do czysta. Rozłączyć wąż od wylotu pompy i umieścić małą gąbkę  wewnątrz węża. Wyjąć dyszę i końcówkę 25 mm (1”) 
i rozpocząć pompowanie wody (wraz z gąbką) przez wąż. Zawsze zachować pewien przepływ powietrza, aby zapobiec 
zablokowaniu węża z powietrzem.

2.8. Środki ostrożności podczas trwania prac

• Nigdy nie pozwalać na pracę pompy na sucho.

• Długość węży ograniczyć do niezbędnego minimum.

• W przypadku silników elektrycznych, używać przedłużaczy o wysokich parametrach, o długościach odpowiednich 

dla wymagań elektrycznych. Zawsze należy stosować uziemienie urządzeń w celu utrzymania bezpieczeństwa; unikać 

używania obwodów, pod które podłączony jest inny użytkowany sprzęt. Przestrzegać wszystkich przepisów BHP.

• Nie użytkować sprzętu zasilanego silnikiem benzynowym lub na olej napędowy w zamkniętych i słabo 

wentylowanych pomieszczeniach. Jeżeli zastosowany został układ wydechowy, należy sprawdzić, czy pracuje  

on właściwie. Wszelkie gazy wydechowe pochodzące z silników muszą zostać usunięte na zewnątrz.

• W celu zapobiegania zatkaniu/zerwaniu węży, należy stosować następujący sprzęt: 

• Maszyny wirnikowo-stojanowe 

• Ręcznie obsługiwany zawór zrzutowy
• Miernik ciśnienia 

• Agregat tłokowy 

• Ciśnieniowy zawór nadmiarowy
• Głowicę bezpieczeństwa i kulę dla ciśnienia 54-68 kg/cm³, umieszczone na przewodzie.

Uwaga: Należy zachować najwyższą ostrożność.

• W warunkach gorących i suchych, szczególnie w słońcu i podczas wiatru, konieczna jest ochrona powierzchni 
nałożonego produktu CAFCO® 300 w celu ochrony przed szybkim parowaniem. Nadmierne parowanie wody  
nie pozwala na pełne nawodnienie środków wiążących i nie zostanie osiągnięta pełna wytrzymałość produktu.  
Środki pozwalające na pokonanie powyższych warunków nadmiernego wysychania zawierają: 

• Osłonięcie obszaru prac przed bezpośrednim światłem słonecznym. 

• Chłodzenie podłoża przed nakładaniem poprzez spryskanie wodą.

• Pracę wieczorem lub wczesnym rankiem.

Warunki wymuszające powyższe działania są rzadko spotykane. 
• Należy zapewnić wentylację mechaniczną lub naturalną pozwalającą na 4 pełne wymiany powietrza na godzinę,  

w celu właściwego wysuszenia nałożonej ochrony przeciwpożarowej po jej nałożeniu.

• Złącza węży nie powinny powodować zmniejszenia średnicy wewnętrznej węży. Niewłaściwe połączenia mogą 

skutkować zatorami.

• Przy krótkich zakłóceniach prac natryskowych, należy albo wyłączyć pompę, albo skierować zawiesinę z powrotem  

do odpowiedniego pojemnika. Nie należy fałdować węża, jako że może to powodować separację wody i zator.

• Mieszarki powinny być zawsze utrzymywane w czystości.

• Ważne jest, aby mieszarka była przykrywana, a operator mieszarki nosił atestowaną maskę przeciwpyłową, w celu 

minimalizacji wystawienia na pył.
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2.9. Rozwiązywanie problemów
Niniejsza sekcja określa potencjalne obszary problematyczne wynikające z niewłaściwego stosowania PROMASPRAY®   
P300, bądź też z awarii sprzętu.

Zły wygląd nałożonego produktu

• Dysza nie była trzymana prostopadle do podłoża

• Niewystarczające rozpylenie powietrzem w dyszy lub zbyt duże rozpylenie w dyszy

• Węże przewodzące materiał są zbyt długie

• Poprzednia warstwa niedostatecznie związana

• Otwór dyszy zbyt duży dla objętości powietrza

• Średnica węża niższa od 25 mm (1”)

• Nieaprobowany sprzęt

• Zbyt duża ilość wody

Zatkanie węża/dyszy –powody

• Pompa nie została wstępnie zalana

• Słabe oczyszczenie dyszy i węża przewodzącego materiał

• Zawór powietrza zamknięty na początku natryskiwania

• Króciec powietrza wepchnięty zbyt głęboko

• Otwór dyszy zbyt mały

• Stary materiał zebrał się w odpływie podajnika pompy

• Skład materiału

• Brudna mieszarka

• Krótkie reduktory dzwonowe

• Zbyt duża długość węży

• Zbyt mała ilość wody

Kontrola pompy pod kątem usterek

Ograniczona produktywność często wynika bezpośrednio ze zużytych uszczelnień i części pomp tłokowych  
lub stojanów w pompach rotorowo-statorowych. Należy upewnić się, że sprzęt będzie właściwie konserwowany  
i regularnie kontrolowany, a ciśnienie pomp sprawdzane.

2.10. Procedury naprawcze

Powłoka PROMASPRAY® P300, która uległa uszkodzeniu lub została usunięta może zostać naprawiona poprzez 
natryskiwanie lub ręczne nałożenie świeżo zmieszanego produktu na uszkodzone obszary, przy użyciu kielni. Maksymalny 
obszar, który można załatać ręcznie z użyciem kielni to 0,3 m². Obszar ten może zostać zwiększony, ale zazwyczaj bardziej 
efektywne jest nakładanie produktu na duże powierzchnie metodą natryskową. Jeżeli grubość ubytku jest większa  
niż 13 mm, może być konieczne nałożenie kilku warstw.

Należy upewnić się, że pozostała powłoka i zbrojenia dobrze przylegają.  Przed rozpoczęciem procedury naprawczej 
obszar należy spryskać wodą. Poprzednio nałożona powierzchnia powinna mieć teksturę chropowatą w celu uzyskania 
możliwie najlepszego przylegania.


