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Promastop®-U
brandmanchet 

Promastop®-U brandmanchetten zijn geschikt voor 

het brandwerend afdichten van kunststof leidingen 

zoals PVC, PE, PP en ABS. Promastop®-U brand- 

manchetten zijn getest in massieve vloeren en 

(lichte) scheidingswanden. 

Promastop®-U
universeel roestvrij stalen brandmanchet

Productomschrijving
Promastop®-U is een universeel roestvrij stalen brandmanchet met 

150 schakels die gemakkelijk gescheiden kunnen worden, zodat 

gewenste diameter brandmanchet verkregen wordt.

Bij elke Promastop®-U brandmanchet zijn bevestigingsmiddelen in de 

doos bijgesloten, namelijk:
  16 stuks bevestigingsclips
  15 stuks snelbouwschroeven 3,8 x 38 mm
  15 stuks stalen betonanker 5 x 20 mm
  1 stuk meetlint
  1 stuk plastic uitschuifmes

Toepassingen
Promastop®-U brandmanchetten zijn geschikt voor het brandwerend 

afdichten van kunststof leidingen zoals PVC, PE, PP en ABS. 

Promastop®-U brandmanchetten zijn getest in massieve vloeren en 

(lichte) scheidingswanden. 

Voordelen
  Eén type brandmanchet voor kunststof leidingen tot Ø 160mm
  Altijd juiste diameter brandmanchet bij de hand
  Snelle verwerking en geen materiaal verlies door schakelprincipe
  Montagehandleiding op de verpakking aanwezig
  Vocht ongevoelig door RVS cachering
  Verouderingsbestendig
  Bestand tegen chemische invloeden
  Brandwerend tot EI 120 minuten

Certificaten
Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1366-3

Brandclassificatie Promastop®-U volgens EN 13501-2

Classificering: CE

Verwerking
Promastop®-U brandmanchet heeft 150 schakels. U neemt het aantal 

schakels wat voor de buisdiameter nodig is. Het verkregen 

brandmanchet bevestigt u met bijgeleverde bevestigingsmiddelen.

Verbruik per rol Promastop®-U Eigenschappen
Kleur

Basis

Rollengte 

Rolhoogte 

Dichtheid

Expansie temperatuur

Expansie

Verpakkingseenheid

Palleteenheid

Donker grijs (RVS)

Opschuimend product o.b.v grafiet

2250 mm (150 stuk schakels)

50 mm

> 0,85 g/cm³

Bij ca. 180 °C

Minimaal 1:9 (30 minuten, 450 °C)

1 rol per doos / 8 rol per overdoos

576 rol per pallet / 72 overdozen

Buisdiameter
Aantal schakels per diameter

Aantal brandmanchetten 
per rollengte

40 mm
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Buisdiameter
Aantal schakels per diameter

Aantal brandmanchetten 
per rollengte

80 mm
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