
PROMASTOP®-CC er en vandbaseret brandhæmmende hybridmaling. Den 
kombinerer de positive egenskaber fra opskummende og ablativ maling. 
PROMASTOP®-CC anvendes til brandhæmmende gennemføringer, hvor den giver 
en pålidelig beskyttelse mod spredning af røg og brand.

Anvendelse
PROMASTOP®-CC kombineret med yderligere beskyttelse er en brandhæmmende 
maling til brug omkring installationer i vægge og gulve. Den er udviklet til brug 
sammen med kabler, kabelbundter, brændbare og ikke-brændbare rør,
brandspjæld og isolerede ventilationssystemer for at forhindre spredning af røg, 
brand og varme. Der findes også en EN-test af PROMASTOP®-CC til forebyggelse af 
spredning af brand langs kabler og kabelbundter.

Ljungdahl PROMASTOP-CC
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Egenskaber
• Velegnet til brug i fugtige rum 

(dvs. med høj luftfugtighed, 
vandsprøjt osv.).

• Fortræffelig vedhæftningsevne.

• Minimal sektionsadskillelse til 
alle kabelgrupper.

• Testcertifikater/godkendelser: 
EN 1366-3/4, EN 13501-1/2, 
ETAG 026-2, EN ISO 10140-2, EN 
ISO 717-1, EN 50266-1-1:01 og 
2-2:01, IEC 60331-11:01 og 21:01.

Farver og pakning

Basis Brandhæmmende, vandbaseret hybridmaling..

Emballage 12,5 kg plastspande..

Farve Lysegrå.

Lagerholdbarhed Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 6 måneder. 
Opbevares køligt og tørt 3 °C - 35 °C.

Brandsikring TEKNISK DATABLAD

En tæt forbindelse...
®

Sikkerhed
Mal-kode (1993): 0-3
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis
Vandbaseret 
hybridmaling

Densitet g/cm³ 1,5 ± 0,2

VOC-indhold g/l 0

Anvendelseskategori klasse X

Reaktion ved brand klasse B-s1, d0

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. 
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig 
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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