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Eigenschappen PROMASTOP®-U

Basis Schuimvormend product 
op basis van grafiet

Vochtgedrag Grafiet is ongevoelig  
voor vocht

Bandlengte 2.250 mm  
150 schakels

Banddikte 12 mm

Bandbreedte 50 mm

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en 
geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschap-
pen kritiek zijn voor een toepassing, adiviseren wij om 
Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-U is een opbouw- of inbouwbrandmanchet 
in metaal met een opzwelmiddel op grafietbasis (vochton-
gevoelig) aangeboden op een rol en op maat af te korten.
De PROMASTOP®-U universele brandmanchet is de een-
voudigste oplossing voor het brandveilig doorvoeren 
van kunststofleidingen doorheen wanden en vloeren. De 
PROMASTOP®-U brandmanchet bestaat uit een geperforeer-
de roestvrije staalband met een intumescerende grafietop-
vulling. Door de hoge temperatuur van de brand “knijpt” de 
opgeschuimde vulling de smeltende kunststofleiding dicht. 
Zo ontstaat er een afdichting met dezelfde brandweerstand 
als de wand of het plafond en wordt de brandwerende com-
partimentering door dergelijk afdichtingssysteem hersteld.

Voordelen

• Snel en eenvoudig toepasbaar.
• Geschikt voor alle diameters tot 160 mm: het volstaat om 

de rol op de gewenste lengte af te knippen.
• Voor diameters ≤160 mm is de vlamdichtheid E 60 of E 

120 verzekerd met één enkel manchet geplaatst op om 
het even welke kant van de muur, ongeacht de kant van 
de brandaanval.

Toepassingen

• Brandwerende afdichtingen van doorvoeringen van 
leidingen in PVC, PE en PP

• Vloeren of wanden – in opbouw of inbouw
• Kan in het PROMASTOP®-CSP soft-shot ingebouwd worden.
• E 60 of E 120 voor enkelvoudige leidingen tot en met 

diameter 160 mm
•  E I 30 of E I 60 voor meervoudige doorvoeringen of 

doorvoeringen van leidingen met brandbare isolatie

Transport en opslag

• De opslag dient te gebeuren in een koele, droge omge-
ving, beschermd tegen vorst en hitte

• De opslagtijd bedraagt in principe ca. 12 maanden in de 
originele verpakking. Er is geen vervaldatum.

• Het vervoer dient in een gesloten voertuig te gebeuren.

Certificaten & goedkeuringen

• Getest in diverse constructies volgens nationale en Euro-
pese normen: NBN, EN

Raadpleeg het brandproefverslag voor de uitvoerings-
modaliteiten.

Veiligheid in gebruik

Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 
de geldende Europese verordeningen kan aangevraagd 
worden.

Het aantal schakels

Een volledige riem bevat 150 schakels. Bij wijze van voor-
beeld namen we hierna het aantal schakels voor de cou-
rante nominale maten van kunststofleidingen op, evenals 
het aantal manchetten dat men uit een riem haalt, wanneer 
steeds dezelfde diameter afgesneden wordt.

Verwerking en afwerking

•  De ruimte rond de kunststofleiding kan afgedicht 
worden met cement, met PROMAFOAM®-C of met 
PROMASEAL®-S.

• Kan aan één zijde geplaatst worden (zie voor details het 
Promat Handboek 11.0, hoofdstuk 8).

Diameter 
leiding [mm] Aantal schakels Aantal manchetten 

per verpakking

50 17 stuks 8

75 22 stuks 7

90 25 stuks 6

110 29 stuks 5

125 33 stuks 4

150 40 stuks 3


