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Přehled materiálů 2019: Požárně ochranné sklo a doplňkové výrobky
PROMADRAHT®

Vlastnosti
• čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou
• použití v interiéru nebo exteriéru
• pro požární konstrukce s požární odolností
až EW 30 nebo pro kouřové zábrany s požární
odolností až D600 120
• velké rozměry tabulí skla
Způsob dodání
Tabule skla upravené přímo k vestavbě
v pevných rozměrech dle objednávky
Rozměry
(š × d) ≤ 1980 × ≤ 3300 mm (v závislosti na typu)

Čiré požárně ochranné sklo s drátěnou vložkou
Popis výrobku
Sklo PROMADRAHT® je čiré leštěné sklo
s drátěnou vložkou. Sklo PROMADRAHT®
zpomaluje při požáru šíření plamenů, omezuje prostup tepla a zachovává si celistvost.
Sklo PROMADRAHT® je průhledné a má
dokonale hladký povrch. Drátěná vložka
uvnitř skla drží kousky skla pohromadě
v případě jeho rozbití.

Oblasti použití
Sklo PROMADRAHT® se používá pro interiérové i exteriérové požární prosklené konstrukce a dveře s požární odolností až EW
30, případně pro kouřové zábrany s požární
odolností až D600 120.

Doplňkové výrobky
• Promat®-SYSTEMGLAS-silikon
• pásky PROMASEAL®-PL nebo LX
• podložky pod sklo

PROMADRAHT®, provedení a formáty
Popis

Typ

Maximální výrobní formát**

Hmotnost

Tloušťka

Propustnost světla

jednoduché sklo s drátěnou
vložkou

typ 1-..

1980 x 3300 mm

cca 18 kg/m2

7 mm

cca 85 %

typ 4-..

na vyžádání

dle vnějšího skla

**

dle skladby

použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému
– vyráběný maximální formát nemusí být shodný s odzkoušeným
– uváděné požární odolnosti jednotlivých skel = „dosažené firmou Promat“.

Zvláštní provedení
Vedle běžných pravoúhlých nebo čtvercových formátů může být PROMADRAHT® dodáván v nejrůznějších tvarech, jako např. oválné lichoběžníkové a trojúhelníkové.
Balení
PROMADRAHT® je expedován na vratných stojanech. Dle naší volby mohou být však použity i jednorázové dřevěné bedny. Jiné než standardní obaly je povinen hradit zákazník. Je-li za
účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Prosklení

