
Als door de bouwkundige 
sparing in een compartimen-
terende wand of vloer de 
kabels, buizen, leidingen en 
kanalen van E- en W- huis-
houding zijn gevoerd, moet de 
sparing brandveilig worden 
gedicht. Gebeurt dit niet op 
de juiste wijze, dan worden de 
eerder gedane investeringen  
in veiligheid tenietgedaan! De 
norm NEN 6069 geeft aan:

”   Indien een kaliber met 
een diameter van 25 mm 
door een opening in de 
wand te steken is, vormt 
dit het einde van de 
brandwerendheid”

Dus alle doorvoeringen ≥25 
mm moeten beveiligd worden!

Voordelen van PROMASTOP® -U:

•  Speciaal ontwikkeld voor de installateur
•  Uitgebreid getest (ook Europees), Efectis-testrapporten op aanvraag verkrijgbaar
•  Geringe opbouwhoogte en diepte dus toepasbaar op moeilijk bereikbare plaatsen
•  Alle montage-informatie op verpakking aanwezig
•  Alle bevestigingsmiddelen en clips in verpakking aanwezig
•  De beste prijs/kwaliteitverhouding
•  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
•  Brandwerendheden van 30 tot 120 minuten
•  Kan ook ingebouwd worden toegepast
•  Getest met drie buizen naast elkaar (tot Ø ≤ 70 mm)
•  Toepasbaar op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden
•  Ook toepasbaar als omkleding van een kabelgoot, maximale breedte 300 mm
•  Door robuuste RVS uitvoering verouderingsbestendig, vochtongevoelig en bestand tegen  

chemische invloeden
•  Ondersteund door goede technische advisering
•  Toepasbaar in alle bouwomstandigheden

Promat-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.

Buisdiameter mm 40 50 56 63 70 75 80
aantal schakels 15 17 18 20 21 22 24
± aantal manchetten in één verpakking 10 8 8 7 7 6 6

Buisdiameter mm 90 110  125 160
aantal schakels 25 29 33 40
± aantal manchetten in één verpakking 6 5 4 3

PROMASTOP® -U
Beveilig uw kunststofbuisdoorvoeringen 
tegen brand!
Promat BV, de fabrikant van brandwerende systemen voor de bouw, ontwikkelde 
PROMASTOP® -U het universele brandmanchet voor iedere kunststofbuis: PVC, 
PE en PP. PROMASTOP® -U wordt op rol geleverd en past altijd.

Een PROMASTOP® -U rol bestaat uit 150 schakels. U neemt het aantal schakels 
dat voor de buisdiameter nodig is en bevestigt de manchet met de bijgeleverde 
clips en bevestigingsmiddelen.
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