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PROMASTOP® -U is vernieuwd

Verwerking

De opschuimende vulling is verbeterd en het productieproces is milieuvriendelijker geworden.

Een PROMASTOP® -U rol bestaat uit 150 schakels. U neemt het aantal schakels dat voor de buis-

De fabriek heeft zelfs het milieucertificaat ISO 14001 behaald.

diameter nodig is en bevestigt de manchet met de bijgeleverde clips en bevestigingsmiddelen.

Promat BV heeft nieuwe brandtesten gedaan met de PROMASTOP® -U brandmanchetten conform
de nieuwe Europese testmethode bij Efectis Nederland. Met de nieuwe brandtesten op basis van de
nieuwste EN testmethode biedt Promat BV de markt opnieuw de zekerheid van geteste constructies

Buisdiameter mm
aantal schakels
± aantal manchetten in één verpakking
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Buisdiameter mm
aantal schakels
± aantal manchetten in één verpakking

90
25
6

110
29
5

125
33
4

160
40
3

70
21
7

75
22
6

80
24
6

in een grote variëteit van buisdiameters, buistypes, wandtypes, wanddiktes, horizontale/verticale
testen, manchet geplaatst aan brandzijde en niet-brandzijde, brandwerendheidsresultaat etc. Tevens

In het Efectis brandtestrapport staan

is met deze testen aangetoond dat het product voldoet aan de gestelde normeringen in het

de volgende verwijzingen naar het

Bouwbesluit en de nieuwste Europese testmethoden.

product PROMASTOP -U
®

brandmanchet beschreven:
• Merknaam Promat Fireline®
• Productnaam PROMASTOP® -U
• Vermelding van stickers op de
PROMASTOP® -U brandmanchet,
met afbeelding
• Vermelding van het batchnummer
op de PROMASTOP® -U
brandmanchet

Unieke kenmerken

Voordelen van PROMASTOP® -U

De eigenschapppen van PROMASTOP® -U zijn uniek. Alleen de originele PROMASTOP® -U

• Speciaal ontwikkeld voor de installateur

brandmanchetten voldoen aan de gestelde criteria. Aan het PROMASTOP® -U brandmanchet zijn

• Geringe opbouwhoogte en diepte dus toepasbaar op moeilijk bereikbare plaatsen

een aantal uiterlijke kenmerken toegevoegd, om de herkenbaarheid te bevorderen en vervalsingen

• Alle montage-informatie op verpakking aanwezig

te kunnen herkennen. Bovendien wordt hierdoor de kwaliteitscontrole geoptimaliseerd.

• Alle bevestigingsmiddelen en clips in verpakking aanwezig
• De beste prijs/kwaliteitverhouding

U herkent de originele PROMASTOP® -U brandmanchetten aan de volgende kenmerken:

• Met één type in de service-auto altijd een passende oplossing, u grijpt nooit mis
• Snelle montage door schakelprincipe, overgebleven schakels kunnen altijd opgebruikt worden

• Aanvullende kenmerken zullen

• Brandwerendheden van 30 tot 120 minuten

binnenkort aan de PROMASTOP® -U
worden toegevoegd
7. Een omdoos (inhoud 8 brandmanchetten) is voorzien
van Promat tape, met daarop de merknaam
PROMASTOP® -U en het Fireline® logo

• Kan ook ingebouwd worden toegepast
• Getest met drie buizen naast elkaar (tot Ø ≤ 70 mm)

1. De officiële merknaam: PROMASTOP -U
®

• Toepasbaar op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden

2. D
 e verpakking van elk
PROMASTOP® -U is herkenbaar
aan het Fireline® logo en heeft een
Nederlandstalige handleiding

• Ook toepasbaar als omkleding van een kabelgoot, maximale breedte 300 mm
• Door robuuste RVS uitvoering verouderingsbestendig, vochtongevoelig en bestand tegen
chemische invloeden
• Toepasbaar in alle bouwomstandigheden

6. De omdoos is voorzien van een label
met een 6-cijferig batchnummer, dat
correspondeert met het batchnummer
dat op de buitenzijde van de verpakking staat

5. Op de PROMASTOP® -U brandmanchet
zijn 10 stickers aangebracht met
opnieuw hetzelfde batchnummer als
op de omdoos en de stuksverpakking.
Deze stickers zijn zodanig op de
PROMASTOP® -U brandmanchet
geplaatst dat bij alle geteste diameters
een sticker op de gemonteerde
brandmanchet zichtbaar is.

3. D
 e verpakking is voorzien van een
label met een 6-cijferig batchnummer,
dat correspondeert met het batchnummer dat op de buitenzijde van de
omdoos staat

4. B ij elk PROMASTOP® -U
brandmanchet worden meegeleverd:
• 20 stuks montagebeugels
• 15 stuks snelbouwschroeven voor
montage in brandwerend plaatmateriaal zoals PROMATECT® -H
en PROMATECT® -100
• 20 stuks inslagankers voor
montage in steenachtige wanden
en plafonds, zoals beton,
kalkzandsteen, baksteen etc.
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Promat BV-producten staan bij voorschrijvende en controlerende instanties, zoals de brandweer,
goed bekend. Dat betekent snelle acceptatie. Indien gewenst kunnen de manchetten door erkende
montagebedrijven worden geplaatst. Bij diameters >160 mm wordt het PROMASTOP® -A
brandmanchet toegepast.

Technische service en ondersteuning
Zoals u van Promat BV gewend bent, kunt u ook voor de PROMASTOP® -U brandmanchetten
gebruikmaken van onze uitgebreide technische service en ondersteuning. Deze is gebaseerd op
de geldende regelgeving en onderbouwd met brandtestrapporten. De service op PROMASTOP® -U
brandmanchetten is uitsluitend van toepassing op het originele Promat Fireline® product, dat
herkenbaar is aan de eerder genoemde kenmerken.
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