PROMAFOUR

®

Labākais risinājums Jūsu kamīna izolācijai un apdarei

Pievienotā vērtība ar „PROMAFOUR®“
Kamīns Jūsu mājai rada pievienoto vērtību.
Tas ne tikai uzlabo vidi un padara to jauku,
bet arī ļauj racionāli izmantot enerģiju.

Tomēr mēs bieži aizmirstam, ka uguns un
siltums var izraisīt lielas briesmas. Izvēlētā
apsildīšanas veida un neatbilstoši izvēlētu
būvmateriālu dēļ var izcelties ugunsgrēks.
„Promat” pasīvās ugunsdrošības speciālisti
lieliski zina par šiem draudiem.

Tādēļ „Promat” ir radījis „PROMAFOUR®”
sistēmu – pirmo komplekso risinājumu kamīniem.
„PROMAFOUR®” ir drošs, uzticams un
ilgmūžīgs risinājums Jūsu kamīna ierīkošanai.
„PROMAFOUR®” izstrādājumi izceļas ar to,
ka tos viegli montēt, izmantojot vienkāršus

darbarīkus, tos nav nepieciešams papildus
apmest, ja vēlaties krāsot, vai līmēt tapetes.
„PROMAFOUR®” ir ideāls risinājums kamīnu
ierīkošanai jaunās ēkās vai īstenojot renovācijas
projektus.

Galvenās „PROMAFOUR®“ sistēmas priekšrocības
Drošs un uzticams
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes ir
nedegošas un iztur ļoti augstu temperatūru
(līdz 1000 °C). Tajās nav līmes, kas varētu izdalīt
kaitinošu smaku vai kaitēt plākšņu savienojuma
vietām.
Estētika un ērtības
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnēm ir
dabīga gluda virsma, kas ideāli piemērota
krāsošanai bez papildus apmešanas. Pateicoties minimālai iespējai izplesties un sarauties
karsēšanas laikā, pilnīgi samazinās draudi, ka

var parādīties plaisas, mikroskopiski plīsumi vai
deformācijas.
Izolējot kamīna grīdu un aizmugures sienu ar
„PROMASIL®-1000L” plāksni, siltuma zudumi
stipri samazināsies. Lielās „PROMAFOUR®”
būvniecības plākšņu siltumietilpības dēļ, uzkrātais
siltums telpā sadalīsies vienmērīgi. Kad uguns
nodzisīs, kamīns turpinās izplatīt siltumu.
Mehāniska izturība un solīds izskats
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes izgatavotas no kalcija silikāta un cementa. Tā rezultātā

– izturīgas sieniņas, pat izvēloties 12 mm vai
15 mm un 18 mm biezumu. Bez papildus
stiprinājumiem uz tām var piekarināt rāmjus,
gleznas un platekrāna televizorus.
Ātra un vienkārša uzstādīšana
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes viegli
sagriežamas ar parastajiem koka apstrādes
darbarīkiem un montējamas, izmantojot
standarta skrūves, skavas un nedegošu līmi
„PROMAFOUR®-GLUE 1000”.

Īsi par „PROMAFOUR®“

1. PROMAFOUR® būvniecības plāksnes
•
•
•
•

Izturīgas, nedegošas būvniecības plāksnes
Iztur temperatūru līdz 1000 °C
Lieliska mehāniskā izturība
Ātra un vienkārša uzstādīšana

2. PROMAFOUR®-STUDS
• Nedegoši, vēlamā lielumā sagriežami profili

3. PROMASIL®-1000L siltināšanas plāksnes
•
•
•
•

Vieglas, nedegošas izolācijas plāksnes
Lieliskas izolācijas īpašības
Iztur temperatūru līdz 1000 °C
Īpašas siltuma un mehāniskās īpašības

4. PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS
•
•
•
•

Elastīgs izolācijas pārklājums
Izgatavots no karstumizturīgas stikla šķiedras
Nedegošs
Iztur temperatūru līdz 1000 °C

5. PROMAFOUR®-GLUE 1000
• Nedegoša līme
• Iztur temperatūru līdz 1000 °C
• Lieliski pielīp visiem materiāliem

6. PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER
• Karstumizturīga šuvju pildviela
• Iztur temperatūru līdz 1000 °C
• Lieliski piemērota šuvju, skrūvju un skavu caurumu
un nelīdzenumu aizpildīšanai un aizlīdzināšanai

7. PROMAFOUR®-PRIMER
• Nedegoša, ūdensizturīga ķite

PROMAFOUR® sistēmas komponenti
1. "PROMAFOUR®" būvniecības plāksnes
ir nedegošas, iztur augstu temperatūru, izgatavotas no kalcija silikāta un cementa,
var izturēt līdz 1000 °C.
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes ir viendabīgas, tām ir lieli izmēri un liela
mehāniskā izturība. Lielie izmēro (1 250 mm (P)x2 500/3 000 mm (I)) nodrošina ātru
un vienkāršu montēšanu. Plākšņu biezums var būt 12 mm, 15 mm vai 18 mm.

2. "PROMAFOUR®-STUDS"
ir nedegoši griežami profili, kas izgatavoti no tādiem pašiem materiāliem, kā
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnes. „PROMAFOUR®-STUDS” ir divi standarta
izmēri:
48x3 000x18 mm un 69x3 000x18 mm. Citu izmēru profilus var izgatavot pēc
speciāla pasūtījuma.

3. "PROMASIL®-1000L" apsildāmās plāksnes
ir vieglas, lielas, ugunsdrošas kalcija silikāta plāksnes, kam raksturīgas lieliskas izolācijas
īpašības un kas iztur temperatūru līdz 1000 °C. To viendabīgā, stabilā kalcija silikāta
struktūra nodrošina lieliskas siltuma un mehāniskās īpašības.
„PROMASIL®-1000L” plāksnes ir 1 200x2 500 mm lielas un 25 mm, 30 mm, 40 mm un
50 mm biezas. Lai pārāk ilgi un bieži karsējot, aizmugurē esošā siena nepārkarstu un / vai
neaizdegtos un lai no krāsns vai plīts siltuma zudumi būtu pēc iespējas mazāki, iesakām
izolēt aizmugurē esošo sienu, lai pasargātu to no izdalītā karstuma.

4. "PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS"
ir elastīgs, karstumizturīgs pārklājums, kas izgatavots no sārmainas šķiedras (pret
augstu temperatūru izturīgas stikla šķiedras), kas mehāniski sastiprināta ar oderi,
tāpēc tai nav nepieciešama papildus līme. Pārklājums ir nedegošs un karstumizturīgs
(līdz 1000 °C). Tā kā pārklājums ir ļoti elastīgs, ar to var viegli aptīt dūmvadu kanālus.
„PROMAFOUR®-HTI 1100” izolācijas pārklājums tiek izgatavots 610x7 320x25,4 mm un
610x14 640x12,7 mm izmēru ruļļos, kuru blīvums ir 96 kg/m³ vai 128 kg/m³.

5. "PROMAFOUR® GLUE 1000"
ir nedegoša līme uz silīcija bāzes, kas iztur temperatūru līdz 1000 °C.
„PROMAFOUR®-GLUE 1000” labi pielīp visiem materiāliem, to var izmantot
„PROMAFOUR®” būvniecības plāksnēm, „PROMASIL®-1000L” siltināšanas plāksnēm
un „PROMAFOUR®-HTI 1100” izolējošā pārklājuma pielīmēšanai.
„PROMAFOUR®-GLUE 1000” pārdod 310 ml kasetēs; 1,5 kg un 15 kg spaiņos.

6. "PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER"
ir karstumizturīga pildviela, kas izgatavota no māla un neorganiskas saistvielas. Tā
iztur temperatūru līdz 1000 °C. „PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER” tika speciāli radīta
„PROMAFOUR®” būvniecības plākšņu montēšanas spraugu aizpildīšanai.
„PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER” tiek pārdota 500 g kasetēs un 1,5 kg spainīšos.

7. "PROMAFOUR® PRIMER"

ir nedegoša un tvaikus caurlaidīga ķite, kas izgatavota uz šķidra kalcija silikāta bāzes
un satur organiskas piedevas.
„PROMAFOUR®-PRIMER” tiek pārdota 3 l tilpuma.

Lielisks pasaules mēroga paraugs
„Promat” ir pasīvās aizsardzības pret ugunsgrēku un efektīvu siltināšanas raksturojumu
paraugs, ko izmanto vairāk nekā 37 valstīs piecos kontinentos.
„Promat HPI” (angl. High Performance Insulation – efektīvu raksturojumu
siltināšana) – „Promat Group” struktūrvienība, kas specializējas ne tikai
novatorisku produktu un risinājumu izstrādē un ražošanā, bet arī integrētu
siltināšanas sistēmu piemērošanā dažādās rūpniecības nozarēs.

Plašāku informāciju par
„PROMAFOUR®” sistēmas
montēšanu atradīsiet mūsu
montēšanas instrukcijās.

„Promat” pieder Beļģijas rūpniecības grupai „Etex”, kurā strādā vairāk nekā
17 000 cilvēku un kura specializējas augstas kvalitātes būvmateriālu un
siltināšanas sistēmu ražošanā un pārdošanā.
„PROMAFOUR®” – vērtīgu ugunsdrošības un izolācijas materiālu ražošanas
zināšanu un praktiskās pieredzes, kā arī ilga darba auglis.

Eternit Baltic

Promat International N.V.

UAB „Eternit Baltic“
J. Dalinkevičiaus 2H
Naujoji Akmenė
LT-85118, Lietuva
Tel.: (+370 425) 56 999 / 58 354
Fax: (+370 425) 56 666

Bormstraat 24
B-2830 Tisselt
Belgia
Tel.: +32 (0)15 71 21 86
Fax: +32 (0)15 71 26 90
infov3@promat.be

www.eternit.lt
www.eternit.lv
www.eternit.ee
www.promat.lt

www.promat.be

Fotogrāfijas izmantotas, saņemot
"Kal-Fire" piekrišanu - www.kal-fire.com
"Metalfire" - www.metalfire.eu
"Open Haarden Galerij Westmalle" - www.openhaardengalerij.be
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Visi šajā izdevumā sniegtie dati ir iegūti pēc labas gribas un ir pareizi šī dokumenta sagatavošanas dienā. Sniegtie dati atspoguļo ražošanu, tiem spēkā ierastās ražošanas novirzes. Šos
datus nevar uzskatīt par jebkādu raksturojumu garantiju, patērētājs ir atbildīgs par šīs informācijas apzinīgu novērtēšanu un lietošanu paredzētajam mērķim. Bez kļūdām un izlaistas informācijas. Visi rasējumi un attēli ir tikai mūsu īpašums, tādēļ bez iepriekšējas mūsu rakstveida piekrišanas tos vai to daļu izmantot nedrīkst. Mūsu izdevumu izvilkumu, citātu izmantošanai,
pavairošanai utt. ir nepieciešama atsevišķa atļauja. Šis izdevums atceļ agrāko izdevumu spēkā esamību. Jebkādas pretenzijas gadījumā ir spēkā mūsu piegādes un apmaksas nosacījumi.
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