PROMATECT ® -100

Brandwerende constructies
met PROMATECT®-100

www.promat.nl

Introductie

Zekerheid
vóór alles

PROMATECT ® -100

Als marktleider in passieve brandbescherming biedt Promat systemen aan waarop onze klanten
kunnen vertrouwen. In geval van brand zorgen de Promat systemen ervoor dat mensenlevens gered
worden, goederen gevrijwaard blijven en de hulpdiensten op een veilige manier kunnen optreden. Alle
Promat systemen zijn gebaseerd op moderne innovatieve concepten. Onze oplossingen voor passieve
brandbescherming van gebouwen voldoen aan de strengste eisen en zijn met succes getest in onafhankelijke
laboratoria volgens de Europese normen.

PROMATECT®-100

Technisch advies en ondersteuning van planning tot uitvoering
Het is de filosofie van Promat om niet alleen producten aan te bieden, maar vooral om een partner te zijn van
1. Productomschrijving
zijn klanten. Dit omvat niet alleen het helpen bij de keuze van de systemen en oplossingen,
maar vooral ook
de ondersteuning en begeleiding tijdens de planning en de bouw. De uitgebreidePROMATECT®-100
waaier aan producten,
is speciaal ontwikkeld
en wandconstructies.
de talloze met succes geteste systemen, de op-maat-gemaakte oplossingen en deschachtuitstekende
support enEen onbrandbare
calciumsilicaatplaat,
gebaseerd op de PROMAXO
professionele aanpak van de gekwalificeerde Promat medewerkers zijn ontegensprekelijk
een aanzienlijke
De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer moo
troef en een competitief voordeel.
2. Voordelen

Promat maakt deel uit van de Etex groep, een internationale specialist in bouwmaterialen.
De onderneming
• Onbrandbaar
•
Goed
isolerend
vermogen
wilt mensen over de hele wereld inspireren om leefruimtes te bouwen die steeds veiliger, duurzamer,
•
Langdurige
stabiliteit
bij brand
slimmer en mooier zijn.
•
•
•
•
•
•

Stevig en duurzaam
Snel en eenvoudig te plaatsen
Eénlaagse toepassing bij hogere brandwe
Glad oppervlak, zeer mooi af te werken
Ook voor gebogen constructies, vrijheid i
Leverbaar met rechte, 2-zijdig en 4-zijdig
kanten
• Getest in groot assortiment constructies

In dit document vindt u de volgende onderwerpen:
Technische gegevens

Productinfo
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Volumieke massa (droog, 40 °C)

± 875 kg/m³ ± 10%

Volumieke massa (50% RH, 23 °C)

± 885 kg/m³ ± 10%

Vochtgehalte (luchtdroog)

5 à 10%

3. Toepassingen

Alkaliteit (pH waarde)

± 7,0

Thermische geleidbaarheid λ (20 °C)

± 0,285 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal

± 3,0

Hygrische uitzetting (0-100%)

0,6 mm/m

Technische info

Afmetingen

4/5

Standaardafmetingen (b x l)

Toepassingen

6/8

1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)

(65% RH, 20 °C)
Dikte
Gewicht
(droog)
Informatie over al onze brandwerende
oplossingen
vindt
u op Gewicht
www.promat.nl

8 mm ± 0,5 mm

7 kg/m²

8,05 kg/m²

10 mm ± 0,5 mm

8,7 kg/m²

10,0 kg/m²

12 mm ± 0,5 mm

10,5 kg/m²

12,0 kg/m²

15 mm ± 0,5 mm

13,1 kg/m²

15,1 kg/m²

Geschikt voor brandwerende toepassinge
maat (Z2):
• Plafonds
• Schachten
• Wandsystemen
• Protective membrane als bescherming
structies
en vloer
Uw leverancier
9

4 .Verwerking en afwerking

PROMATECT®-100 platen kunnen op maat
den met een breekmes, worden verzaagd
schap met hardstalen zaagtanden en bijgesc
gewone kantschaaf voor gipsplaten. Raadp
2
versie van het Promat Handboek (te downlo
promat.be en www.promat.nl) voor gedetai

Productinfo

PROMATECT ® -100

PROMATECT®-100

brandwerende bouwplaat voor plafonds,
wanden en schachten
PROMATECT®-100 is een plaatmateriaal op
calciumsilicaatbasis met een gipsmatrix. Dat
betekent optimale flexibiliteit en uitstekende
afwerkingsmogelijkheden.
> Gemakkelijk verwerkbaar
> Licht in gewicht
> Mooi glad oppervlak
> Sterk en vochtstabiel
> Onbrandbaar

Met 1 laag
is al een
brandwerendheid
van 30 of 60
minuten te
bereiken.

> Ook voor gebogen constructies
> Geteste constructies beschikbaar
>K
 an geschroefd worden met
normale gipsplaatschroeven

Toepassing
> Voor wanden en plafonds
> Voor schachtafsluitingen
> Voor dak/wandaansluitingen
Afmetingen in mm:
2500 x 1200 x 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25
Afwerking
PROMATECT®-100 kan op de volgende manieren worden afgewerkt:

AK

4-AK

VK

Bekijk diverse constructies op www.promat.nl
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PROMATECT®-100
PROMATECT®-100

10 mm ± 0,5 mm

8,7 kg/m²

10,0 kg/m²

12 mm ± 0,5 mm

10,5 kg/m²

12,0 kg/m²

15 mm ± 0,5 mm

13,1 kg/m²

15,1 kg/m²

18 mm ± 0,5 mm

15,7 kg/m²

18,1 kg/m²

Technische
info17,51/2
20
mm ± 0,5 mm
kg/m²
Technische
gegevens

20,1 kg/m²

25
mm ± 0,5 massa
mm (droog,21,2
kg/m²
Volumieke
40 °C)

23,4 kg/m²
± 875 kg/m³
± 10%

1.Volumieke
Productomschrijving
massa (50% RH, 23 °C)

± 885 kg/m³ ± 10%

Statische
gegevens
1.
Productomschrijving
Vochtgehalte
(luchtdroog)
5 à 10%
PROMATECT®-100
is speciaal ontwikkeld
voor plafond-,
Buigsterkte
σ (breuk)
≥±57,0
N/mm²
schachten wandconstructies.
Een ontwikkeld
onbrandbare
vezelversterkte
Alkaliteit
(pH
waarde)
PROMATECT®-100
is speciaal
voor
plafond-,
calciumsilicaatplaat,
gebaseerd
op
de
PROMAXON®-technologie.
Treksterkte
loodrecht
N/mm²
schachten wandconstructies.
vezelversterkte
Thermische
geleidbaarheid Een
λ (20onbrandbare
°C) 43,13
± 0,285
W/mK
De
plaat heeftparallel
een glad
oppervlak
is zeer
mooi afwerkbaar.
Treksterkte
1208,41
N/mm²
calciumsilicaatplaat,
gebaseerd
op en
de PROMAXON®-technologie.
Waterdampdiffusieweerstandsgetal

± 3,0

DeDruksterkte
plaat heeft een glad oppervlak en is zeer
afwerkbaar.
6,6mooi
N/mm²

2.Hygrische
Voordelen
uitzetting (0-100%)

Technische gegevens
Technische
gegevens
Volumieke
massa
(droog, 40 °C)

± 875 kg/m³ ± 10%

Volumieke massa
(50% RH, 23 °C)
Vochtgehalte
(luchtdroog)

± à885
kg/m³ ± 10%
5
10%

Vochtgehalte
(luchtdroog)
Alkaliteit
(pH waarde)

5 à7,0
10%
±

Alkaliteit (pHgeleidbaarheid
waarde)
Thermische
λ (20 °C)

7,0
± 0,285
W/mK

Thermische geleidbaarheid λ (20 °C)
Waterdampdiffusieweerstandsgetal

0,285 W/mK
± 3,0

Waterdampdiffusieweerstandsgetal
Hygrische
uitzetting (0-100%)

± 3,0
0,6
mm/m

Hygrische uitzetting (0-100%)

0,6 mm/m

PROMATECT
massa(50%
(droog,
875 kg/m³-100
± 10%
Volumieke massa
RH,40
23°C)
°C)
± 885
®

Afmetingen
1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)

Standaardafmetingen (bGewicht
x l)
1200 x 2500Gewicht
mm (+ (65%
3/- 3RH,
mm)
20 °C)
Dikte
(droog)

Dikte
8
mm ± 0,5 mm

Gewicht
(droog)
7 kg/m²

Gewicht
RH, 20 °C)
8,05(65%
kg/m²

8 mm
10
mm±±0,5
0,5mm
mm

7 kg/m²
8,7
kg/m²

8,05
10,0 kg/m²

10 mm ± 0,5 mm
12

8,7 kg/m²
10,5
kg/m²

10,0
12,0 kg/m²

12 mm ± 0,5 mm
15

10,5
13,1 kg/m²

12,0
15,1 kg/m²

15 mm ± 0,5 mm
18

13,1 kg/m²
15,7

15,1 kg/m²
18,1

Technische
gegevens 15,7
18
mm ± 0,5 mm
20
17,5 kg/m²
Volumieke
massa
(droog,
40 °C)
20 mm ± 0,5 mm
17,5
kg/m²
25
21,2

18,1 kg/m²
20,1
± 875 kg/m³
± 10%
20,1 kg/m²
23,4

Volumieke
23kg/m²
°C)
25
mm ± 0,5massa
mm (50% RH,
21,2

± 885 kg/m³
± 10%
23,4 kg/m²

Vochtgehalte
(luchtdroog)
Statische
gegevens

5 à 10%

Alkaliteit (pH
waarde)
Statische
gegevens
Buigsterkte
σ (breuk)

≥±57,0
N/mm²

Thermischeloodrecht
λ (20 °C)
Buigsterkte
σgeleidbaarheid
(breuk)
Treksterkte
Treksterkte
parallel
Waterdampdiffusieweerstandsgetal
Treksterkte
loodrecht

W/mK
≥±50,285
N/mm²
43,13
N/mm²
1208,41
N/mm²
± 3,0N/mm²
43,13

PROMATECT ® -100

• Leverbaar met rechte, 2-zijdig en 4-zijdig afgeschuinde
5. Certificaten & goedkeuringen
kanten
•
Getest in groot assortiment
constructies
• Brandweerstand:
getest tot 240
minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
3. Toepassingen
• Brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens EN 13501-1
•Geschikt
CE-markering
ETA 06/0219
voor volgens
brandwerende
toepassingen in binnenkli•maat
DoP (Z
beschikbaar
op
www.promat-ce.eu
2):
Raadpleeg
• Plafondshet proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport
• Schachten / technisch advies voor de uitvoeringsdetails.

• Wandsystemen
6. Transport en opslag
• Protective membrane als bescherming van draagconstructies
vloertijdens het transport en de opslag op
• Plaats
de en
platen
een vlakke ondergrond en dek ze af.
4 .Verwerking en afwerking
• Sla de platen op paletten in een overdekte en goed geventileerde ruimteplaten
op.
PROMATECT®-100
kunnen op maat worden gesne-

den met een breekmes, worden verzaagd met gereed7. Veiligheid in gebruik
schap met hardstalen zaagtanden en bijgeschaafd met een
kantschaaf
voor gipsplaten.
Raadpleeg
dezagen,
laatste
•gewone
Zuig stof
af dat ontstaat
door bewerken
(boren,
versie
vane.d.)
het Promat
Handboek
(te downloaden
via www.
schuren,
en hanteer
de limietwaarden
voor beroepspromat.be
en www.promat.nl)
gedetailleerde
matige blootstelling
aan totaal voor
en inadembaar
stof. montaen de
afwerkingsadviezen.
Zie ook
onze aanbevelingen
•geDraag
aanbevolen persoonlijke
beschermingsmiddelen.
de rubriekmet
“Veiligheid
in gebruik”.
•onder
Een document
de nodige
informatie over het veilig

20 mm ± 0,5 mm
17,5 kg/m²
20,1 kg/m²
gebruik door industriële en professionele gebruikers kan
5. Certificaten & goedkeuringen
3. Toepassingen
worden aangevraagd.
Geschikt
brandwerende
toepassingen in
binnenkli25 mm ±voor
0,5 mm
21,2 kg/m²
23,4
kg/m²
maat
(Z2): voor brandwerende toepassingen in binnenkli1. Productomschrijving
• Brandweerstand: getest tot 240 minuten volgens de EuroGeschikt
•
Plafonds
pese normen in diverse brandwerende constructies.
maat (Z2):
Statische gegevens
is speciaal ontwikkeld voor plafond-,
•
Schachten
• Brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens EN 13501-1
•PROMATECT®-100
Plafonds
Promat
| Bormstraat
24, 2830 Tisselt, België
| www.promat.bevezelversterkte
| techniek@etexgroup.com | +32 (0) 15 71 80 40
en wandconstructies.
Een onbrandbare
•
Wandsystemen
Buigsterkte
σ (breuk)
≥ 5 N/mm²
• CE-markering volgens ETA 06/0219
•schachtSchachten
Promat
| Oosterhorn
32-34,
9936 HD
Nederland | van
www.promat.nl
| techniek@etexgroup.com | +31 (0) 85 902 81 30
gebaseerd
op
de PROMAXON®-technologie.
•calciumsilicaatplaat,
Protective
membrane
alsFarmsum,
bescherming
draagcon• DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu
•
Wandsystemen
Treksterkte
loodrecht
43,13
N/mm²
plaat heeft
een
glad oppervlak
en is zeer mooi
afwerkbaar.
structies
enmembrane
vloer
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoor•De
Protective
als bescherming
van
draagconTreksterkte parallel

Afmetingen
Standaardafmetingen
(b x l)

0,6 mm/m

2.
Voordelen
waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven
•De
Onbrandbaar
enkel
een
indicatie.
Als sommige eigenschappen kritisch
• Onbrandbaar
Goed
isolerend
vermogen
Afmetingen
•
zijn
voor eenstabiliteit
toepassing,
adviseren wij om contact op te
•
Langdurige
bij brand
• Goed
isolerend vermogen
Standaardafmetingen
(b
x
l)
1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)
nemen
met
Promat.
•
en duurzaam
• Stevig
Langdurige
stabiliteit bij brand
•• Snel
en
eenvoudig
te
plaatsen
Gewicht (65% RH, 20 °C)
Dikteen duurzaam Gewicht (droog)
Stevig
Promat
behoudt
het recht
altijd en
zonder voorafgaande
•
Eénlaagse
toepassing
bij
hogere
brandwerendheden
•kennisgeving
Snel
en±eenvoudig
plaatsen
8 mm
0,5 mm de tereeksen
7 kg/m²
8,05 van
kg/m² alle
eigenschappen
•
Glad
oppervlak,
zeer mooi
af te
werken
•producten
Eénlaagse
toepassing
bij of
hogere
brandwerendheden
te
veranderen
te
verbeteren.
De
technische
10 mm
± 0,5
mm
8,7 kg/m²vrijheid in ontwerp
10,0 kg/m²
•
Ook
voor
gebogen
constructies,
•gegevens
Glad
oppervlak,
mooi
te werken onder
van
ditzeer
blad
zijnafverkregen
speciﬁeke
•
Leverbaar
met
2-zijdig
en
4-zijdig
afgeschuinde
12 mm
± 0,5
mmrechte,
10,5 kg/m²
12,0 kg/m²
•omstandigheden.
Ook
voor
gebogen
constructies,
vrijheid
in
ontwerp
De gebruiker van deze gegevens
kanten
•blijft
Leverbaar
met
2-zijdig
4-zijdig
afgeschuinde
15 mm
± 0,5
mmrechte, voor
13,1 kg/m²
15,1 kg/m²
verantwoordelijk
deen
juiste
toepassing
ervan.
• Getest
kanten in groot assortiment constructies
Wij
adviseren
in
geval
van
twijfel
te
informeren
of deze
18
mm
±
0,5
mm
15,7
kg/m²
18,1
kg/m²
• Getest in groot assortiment constructies
gegevens
voldoen aan de gestelde toepassingseisen.
3. Toepassingen

schap
met hardstalen
zaagtanden
• Langdurige
stabiliteit
bij brand en bijgeschaafd met een
gewone
voor gipsplaten. Raadpleeg de laatste
• Stevigkantschaaf
en duurzaam
versie
het PromatteHandboek
• Snelvan
en eenvoudig
plaatsen (te downloaden via www.
promat.be
en toepassing
www.promat.nl)
voor brandwerendheden
gedetailleerde monta• Eénlaagse
bij hogere
geen
afwerkingsadviezen.
Zie
ook
onze aanbevelingen
• Glad oppervlak, zeer mooi af te werken
onder
rubriek
“Veiligheid
in gebruik”.
• Ookde
voor
gebogen
constructies,
vrijheid in ontwerp

structies en vloer

Voordelen en afwerking
42.
.Verwerking
Druksterkte

1208,41 N/mm²
6,6 N/mm²

.Verwerking enplaten
afwerking
•4De
Onbrandbaar
PROMATECT®-100
kunnen
opgemiddelden
maat wordenen
gesnewaarden in deze tabellen
zijn
geven
•
Goed
isolerend
vermogen
den
met
een
breekmes,
worden
verzaagd
met
gereedenkel
een
indicatie.
Als
sommige
eigenschappen
kritisch
PROMATECT®-100 platen kunnen op maat worden gesne•zijn
Langdurige
bijworden
brand
schap
meteen
hardstalen
zaagtanden
en
bijgeschaafd
met
een
voor
eenstabiliteit
toepassing,
adviseren
wij ommet
contact
op te
den
met
breekmes,
verzaagd
gereed•
Stevig
en
duurzaam
gewone
kantschaaf
voor
gipsplaten.
Raadpleeg
de
laatste
nemen
met
Promat.
schap met hardstalen zaagtanden en bijgeschaafd met een
• Snelvan
enkantschaaf
eenvoudig
teHandboek
plaatsen
versie
het Promat
(te downloaden
vialaatste
www.
gewone
voor
gipsplaten.
Raadpleeg de
•
Eénlaagse
toepassing
bij hogere
brandwerendheden
Promat
behoudt
het
recht
altijd
zonder voorafgaande
promat.be
en
www.promat.nl)
voor
gedetailleerde
versie van het Promat Handboek
(teen
downloaden
viamontawww.
•kennisgeving
Glad
oppervlak,
zeerreeksen
mooi Zie
afvoor
teeigenschappen
werken
geen afwerkingsadviezen.
ook
onze aanbevelingen
de
van
alle
promat.be
en www.promat.nl)
gedetailleerde
monta•producten
Ook
voor
gebogen
constructies,
vrijheid
ontwerp
onder
rubriek
“Veiligheid
in
gebruik”.
te veranderen
of
te
verbeteren.
De
technische
geende
afwerkingsadviezen.
Zie
ook
onze in
aanbevelingen
•gegevens
Leverbaar
metdit
rechte,
en 4-zijdig
afgeschuinde
van
blad 2-zijdig
zijn
onder
speciﬁeke
onder
de rubriek
“Veiligheid
in verkregen
gebruik”.
5.
Certificaten & goedkeuringen
kanten
omstandigheden.
De gebruiker van deze gegevens
•5.
Getest
in groot&assortiment
blijft
verantwoordelijk
voorconstructies
de juiste toepassing ervan.
Certificaten
goedkeuringen
• Brandweerstand: getest tot 240 minuten volgens de EuroWij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze
pese
normen in diverse
brandwerende
constructies.
3. Toepassingen
• gegevens
Brandweerstand:
getest
tot gestelde
240 minuten
volgens de Eurovoldoen
aan de
toepassingseisen.
• Brandreactie:
Euroklasse
A1
(onbrandbaar)
volgens EN 13501-1
pese normen in diverse brandwerende constructies.
voorEuroklasse
brandwerende
toepassingen
inEN
binnenkli•
CE-markering
volgens
ETA
06/0219
•Geschikt
Brandreactie:
A1 (onbrandbaar)
volgens
13501-1
):
maat
(Z
•
DoP
beschikbaar
op
www.promat-ce.eu
2
• CE-markering volgens ETA 06/0219
Plafonds
Raadpleeg
het proefverslag
/ classificatiedocument / beoor•• DoP
beschikbaar
op www.promat-ce.eu
•
Schachten
delingsrapport
/
technisch
advies
voor de uitvoeringsdetails.
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument
/ beoor-

delingsrapport / technisch advies voor de uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag
• Plaats de platen tijdens het transport en de opslag op
een vlakke ondergrond en dek ze af.
• Sla de platen op paletten in een overdekte en goed geventileerde ruimte op.

7. Veiligheid in gebruik
• Zuig stof af dat ontstaat door bewerken (boren, zagen,
schuren, e.d.) en hanteer de limietwaarden voor beroepsmatige blootstelling aan totaal en inadembaar stof.
• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Een document met de nodige informatie over het veilig
gebruik door industriële en professionele gebruikers kan
worden aangevraagd.
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PROMATECT ® -100

uitvoering: met rechte kanten
1.Verpakking
Productomschrijving
Dikte (mm)

Standaardafm. (mm)

Opp. per pallet (m2)

Stuks per pallet

Gewicht per pallet (kg)

120

40

1070

90

30

970

2500* x 1200

75

25

970

2500* x 1200

60

20

916

20
2500* x 1200
60
Onbrandbaar
Goed
isolerend vermogen
25
2500* x 1200
45
Langdurige stabiliteit bij brand
Stevig en duurzaam
Verpakking
uitvoering:
met twee afgeschuinde langskanten
Snel
en eenvoudig
te plaatsen
Eénlaagse
toepassing
bij
hogere
brandwerendheden
Dikte (mm)
Standaardafm.
(mm)
Opp. per pallet (m2)
Glad oppervlak, zeer mooi af te werken
10
2500*
x
1200
120
Ook voor gebogen constructies, vrijheid in ontwerp
Leverbaar
met rechte, 2-zijdig en 4-zijdig
afgeschuinde
12
2500* x 1200
90
kanten
15
2500* x 1200
75
• Getest in groot assortiment constructies

20

1016

15

935

Stuks per pallet

Gewicht per pallet (kg)

40

1070

30

970

25

970

PROMATECT®-100 is speciaal ontwikkeld voor plafond-,
10
2500* x 1200
schachten wandconstructies. Een onbrandbare
vezelversterkte
calciumsilicaatplaat,
gebaseerd op de PROMAXON®-technologie.
12
2500* x 1200
De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.
15

2.
18Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische gegevens
Volumieke massa (droog, 40 °C)

± 875 kg/m³ ± 10%

Volumieke massa (50% RH, 23 °C)

± 885 kg/m³ ± 10%

Vochtgehalte (luchtdroog)

5 à 10%

Alkaliteit (pH waarde)

± 7,0

Thermische geleidbaarheid λ (20 °C)

± 0,285 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal

± 3,0

Hygrische uitzetting (0-100%)

0,6 mm/m

Afmetingen
1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)

Gewicht (droog)

Gewicht (65% RH, 20 °C)

7 kg/m²

8,05 kg/m²

10 mm ± 0,5 mm

8,7 kg/m²

10,0 kg/m²

12 mm ± 0,5 mm

10,5 kg/m²

12,0 kg/m²

8 mm ± 0,5 mm

2500* x 1200

60

20

916

2500* x 1200

60

20

1016

Geschikt voor brandwerende toepassingen in binnenklimaat
(Z2):
Verpakking
uitvoering: met vier afgeschuinde kanten
• Plafonds
Dikte (mm)
Standaardafm. (mm)
Opp. per pallet (m2)
• Schachten
10
2500* x 1200
120
• Wandsystemen
• Protective
membrane
als
bescherming
van
draagcon12
2500* x 1200
90
structies en vloer

Stuks per pallet

Gewicht per pallet (kg)

40

1070

30

970

25

970

15

Standaardafmetingen (b x l)

Dikte

18

3.
20Toepassingen

15 mm ± 0,5 mm

13,1 kg/m²

15,1 kg/m²

18 mm ± 0,5 mm

15,7 kg/m²

18,1 kg/m²

20 mm ± 0,5 mm

17,5 kg/m²

20,1 kg/m²

25 mm ± 0,5 mm

21,2 kg/m²

23,4 kg/m²

Statische gegevens
Buigsterkte σ (breuk)

≥ 5 N/mm²

Treksterkte loodrecht

43,13 N/mm²

2500* x 1200

75

4 .Verwerking en afwerking

* Afwijkende afmetingen op aanvraag, minimale afname 500 platen.
PROMATECT®-100 platen kunnen op maat worden gesneden met een breekmes, worden verzaagd met gereedschap met hardstalen zaagtanden en bijgeschaafd met een
gewone kantschaaf voor gipsplaten. Raadpleeg de laatste
versie van het Promat Handboek (te downloaden via www.
promat.be en www.promat.nl) voor gedetailleerde montage- en afwerkingsadviezen. Zie ook onze aanbevelingen
onder de rubriek “Veiligheid in gebruik”.

5. Certificaten & goedkeuringen
• Brandweerstand: getest tot 240 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
• Brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar) volgens EN 13501-1
• CE-markering volgens ETA 06/0219
• DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoor-
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Toepassing: brandwerende plafonds

PROMATECT ® -100

www.promat.nl
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Toepassing: brandwerende schachtwand 1/2

4

2

1

PROMATECT ® -100

Schachtwand op metalen stijlen met PROMATECT®-100 dikte 2 x 10 mm
30 minuten brandwerend

100.34.30

Op metalen stijlen bevestigt men aan één zijde twee lagen PROMATECT®-100 platen, dikte 10 mm. Deze
wand bezit een brandwerendheid van 30 minuten naar beide zijden. Maximale wandhoogte 3 meter, 4 meter
bij brand vanaf de zijde met platen.

Technische toelichting:
Max. hoogte
3m

4

3

Max. hoogte
4m

1

	PROMATECT®-100, dikte 10 mm, bevestigd met:
• 	eerste laag, snelbouwschroeven gefosfateerd 3,5 x 25 mm, h.o.h. 500 mm;
• 	tweede laag, snelbouwschroeven gefosfateerd 3,5 x 35 mm, h.o.h. 250 mm.

2

	Stalen C-75 profielen, dikte 0,6 mm, h.o.h. 600 mm.

3

	Stalen U-75 profielen, dikte 0,6 mm, bevestigd met Fischer FNA II 6 x 30/5, h.o.h. 500 mm. Tussen profiel
en bouwkundig werk wordt een strook ALSIJOINT® aangebracht.

4

2011-Efectis-R0002

ALSIJOINT® strook.

De zichtbare plaat heeft eventueel afgeschuinde langskanten. De randaansluiting, de naden en de
bevestigingspunten worden geplamuurd met Promat® Gebruiksklare plamuur en een papieren voegband.
Voor de afwerking van de voegen en het schilderen, zie de verwerkingsvoorschriften.
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Toepassing: brandwerende schachtwand 2/2

PROMATECT ® -100

Schachtwand met PROMATECT®-100 dikte 2 x 15 mm
2

1

60 minuten brandwerend

100.34.60

Op metalen stijlen bevestigd met aan één zijde een dubbele plaat PROMATECT®-100 met een dikte van
15 mm. De wand bezit een brandwerendheid vanaf beide zijden van 60 minuten.

Technische toelichting:
Gewicht: ± 26 kg/m2.
Wanddikte: 105 mm.
Max. hoogte
3m

1

	PROMATECT®-100, dikte 2 x 15 mm, bevestigd met:
• eerste laag, snelbouwschroeven 3,5 x 35 mm, h.o.h. 500 mm;
• tweede laag, snelbouwschroeven 3,5 x 55 mm, h.o.h. 250 mm.

2

	Stalen C-75 profielen, dikte 0,6 mm, h.o.h. 600 mm.

3

	Stalen U-75 profielen, dikte 0,6 mm, bevestigd met Fischer FNA II 6 x 30/5, h.o.h. 500 mm.

3

Max. hoogte
4m

2008-Efectis-R0233

De zichtbare plaat heeft eventueel afgeschuinde langskanten. De randaansluiting, de naden en de
bevestigingspunten worden geplamuurd. Voor de afwerking van de voegen en het schilderen, zie de
verwerkingsvoorschriften. Voor de afdichting tussen de C- en U-profielen en de wand/ vloer wordt
ALSIJOINT® gebruikt.
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Uw leverancier

PROMATECT ® -100
PROMATECT®-100 is verkrijgbaar bij alle Goedkoop vestigingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de verkooppunten en
openingstijden.

Samen
sterker

verkoop@ggoedkoop.nl | www.ggoedkoop.nl

Verkooppunten en openingstijden
DUIVENDRECHT
Molenkade 43-44
1115 AC Duivendrecht
+31 (0)20 6982221

SASSENHEIM
Wasbeekerlaan 22a
2171 AE Sassenheim
+31 (0)252 219018

ALMERE
Rondebeltweg 18
1329 BA Almere
+31 (0)36 5354280

Openingstijden
06:30-17:00 uur

Openingstijden
07:00-17:00 uur

Openingstijden
07:00-17:00 uur

DELFT
Schieweg 64
2627 AN Delft
+31 (0)15 2616126

ALPHEN A/D RIJN
Eikenlaan 239
2404 BP Alphen a/d Rijn
+31 (0)172 243 244

Openingstijden
07:00-17:00 uur

Openingstijden
07:00-17:00 uur
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