Edinstven in celovit sistem
Za dosego optimalnih rezultatov, PROMAFOUR® sistem sestavljajo:
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Gradbene plošče PROMAFOUR®
• negorljive plošče iz kalcijevega silikata in cementa
• odporne na temperature do 1000 °C
• dimenzije:
– 2500/3000 mm (V) x 1250 mm (Š) x 12/15/18 mm (D)
– 1490/1240 mm (V) x 1240 mm (Š) x 12/15/18 mm (D)
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Nosilci PROMAFOUR®-STUDS
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• negorljivi in po velikosti narezani profili iz
kalcijevega silikata in cementa
• odporni na temperature do 1000 °C
• dimenzije:
– 3000 mm (V) x 48 mm (Š) x 18 mm (D)
– 3000 mm (V) x 68 mm (Š) x 18 mm (D)
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Izolacijska volna
PROMAFOUR®-HTI 1100 Blankets
•
•
•
•

negorljiva, fleksibilna izolacijska volna iz steklenih vlaken
odporna na temperature do 1000 °C
gostota: 96 kg/m³ ali 128 kg/m³
dimenzije (zvitki):
– 7320 mm (dolžina) x 610 mm (Š) x 13/25/50 mm (D)
– 14640 mm (dolžina) x 610 mm (Š) x 13/25/50 mm (D)
Na voljo tudi s prevleko iz aluminijaste folije na eni
strani: PROMAGLAF®-HTK 1100 ALU.
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Izolacijske plošče PROMASIL®-1000L
• lahke, negorljive plošče iz kalcijevega silikata
• odporne na temperature do 1000 °C
• dimenzije:
– 2500 mm (V) x 1200 mm (Š) x 25/30/40/50 mm (D)
– 1250 mm (V) x 1200 mm (Š) x 25/30/40/50 mm (D)
– 1250 mm (V) x 600 mm (Š) x 25/30/40/50 mm (D)
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Fugirna masa
PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER
• fugirna masa iz mešanice gline ter
anorganskega veziva
• odporna na temperature do 1000 °C
• pakiranje in embalaža:
– 1,5 kg vedra
– 310 ml kartuše
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Premaz
PROMAFOUR®-PRIMER
• prepusten za paro in negorljiv
premaz iz kalijevih silikatov
• pakiranje in embalaža:
– 3 l posode
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Lepilo
PROMAFOUR®-GLUE 1000
• lepilo iz ognjevzdržnega silikata
• odporno na temperature do 1000 °C
• pakiranje in embalaža:
– 15 kg vedra
– 15 ml ali 310 ml kartuše

PROMAFOUR®. Varen, sodoben in celovit
sistem za kamine.

Vprašajte za strokovni nasvet
Potrebujete več informacij o prednostih sistema PROMAFOUR®? Naši strokovnjaki so vedno pripravljeni pomagati s podrobnim in
strokovnim nasvetom. Sistem PROMAFOUR® lahko naročite preko naših distributerjev.

Visoko zmogljiva izolacija

Kontaktni podatki

Vsi podatki v tej publikaciji so podani v dobri veri in so veljavni v času tiskanja. Podatki izhajajo iz proizvodnje in so predmet običajnih proizvodnih nihanj in ne predstavljajo ali namigujejo zagotavljanja zmogljivosti, zato mora uporabnik določiti ustreznost proizvodov za zadevno aplikacijo. Napake in opustitve so izvzete. Ves grafični material (slike, podobe, predstavitve,...) je izključno
naša last in ne sme biti uporabljen, v celoti ali po delih, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja. Za uporabo odlomkov, reprodukcij, kopij, itd., naših publikacij je potrebna naša predhodna
odobritev. S to publikacijo postanejo vse prejšnje neveljavne. V primeru kakršnega koli zahtevka veljajo naši pogoji dostave in plačila. Promat in Microtherm sta registrirani blagovni znamki.
© Promat International NV, Tisselt, Belgija. Vse pravice pridržane.
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Brez kompromisov pri načrtovanju
S sistemom PROMAFOUR® lahko izolirate
in oblikujete vaš kamin ali peč po lastnih
željah, pri čemer ni potrebno žrtvovati
varnosti, udobja ali izgleda.
Odprti kamin, peč na drva, plin ali pelete fleksibilni sistem PROMAFOUR® je prime-

ren za vse vrste kaminov ali peči in
preprečuje neželjene toplotne izgube.
PROMAFOUR® omogoča hitro in enostavno montažo z lesno obdelovalnimi
orodji, nakup posebnih materialov zato
ni potreben.

Varen in zanesljiv
PROMAFOUR® sistem je negorljiv in
odporen na temperature do 1000 °C.
Gradbene plošče ne vsebujejo veziv, ki
bi pri segrevanju sproščala dražeč vonj
in negativno vplivala na njihove kohezivne lastnosti.
Okolju prijazen
Z uporabo PROMAFOUR® sistema
zmanjšate tveganje za razpoke, mikroskopske poškodbe ali deformacijo na
minimalno raven. Zaradi visoke zmogljivosti termičnega shranjevanja gradbenih plošč PROMAFOUR® je oddana
toplota enakomerno porazdeljena po
vaši dnevni sobi, kamin pa toploto oddaja tudi po tem, ko je ogenj že ugasnil,
s čimer preprečite neželjene toplotne
izgube skozi tla ali zidove.
Hitra in enostavna montaža
Plošče sistema PROMAFOUR® lahko
enostavno obdelujete, režete ali vrtate
z orodji in stroji za obdelavo lesa ter jih
montirate s standardnimi vijaki, sponkami in ognjevzdržnim PROMAFOUR®
lepilom. Zaradi naravno gladke površine
so gradbene plošče idealne za barvanje
brez predhodnega nanosa ometa. Hitro,
enostavno in časovno učinkovito.
Mehanska obstojnost in trdnost
Okvir ali ploščata televizija nad kaminom
ali pečjo izgledata sodobno in privlačno.
Ker so gradbene plošče PROMAFOUR®
izredno trdne, lahko na njih obesite tudi
težje predmete in to pri debelinah 12 mm,
15 mm ali 18 mm.

Izkušnje in znanje
Sistem PROMAFOUR® je razvilo podjetje
Promat, svetovno priznani proizvajalec
in pionir na področju visoko zmogljive
izolacije in pasivne požarne zaščite.

Sistem PROMAFOUR® je rezultat več kot 50
letnih izkušenj, inovativnosti in strokovnega
znanja, zato je zanesljiva izbira za varno in
sodobno obdelavo kaminov ali peči.

