PROMAFOAM®-C
Protipožární pěna
Popis výrobku
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C je modiﬁkovaná
jednosložková polyuretanová pěna. Výrobek
neobsahuje FCKW.
Oblasti použití
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C nachází uplatnění
při utěsňování stavebních spár, prostupů instalací
a osazování požárních uzávěrů.

Způsob dodání

Balení

Speciﬁcká
hmotnost

Protipožární pěna PROMAFOAM®-C
provedení HOBBY

ocelová tlaková nádoba 700 ml

12 ks/krabice

~25 g/m3

Protipožární pěna PROMAFOAM®-C
provedení pro pistole PROFI

ocelová tlaková nádoba 700 ml

12 ks/krabice

~25 g/m3

Popis

Pistole PROMAFOAM®-C

karton

1 ks/karton

–

PROMAFOAM® čistič pistole

nádoba z bílého plechu 500 ml

1 ks/karton

–

PROMAFOAM® konzervační sprej na pistoli

nádoba z bílého plechu 200 ml

1 ks/karton

–

Štítek ke konstrukcím Promat
Popis výrobku
Štítky slouží k označování požárních konstrukcí Promat
s klasiﬁkací a pro identiﬁkaci takové konstrukce na
stavbách je jeho umístění ke konstrukci nezbytné.
Na štítku se musí pro úplnost identiﬁkace vyplnit
požadovaná políčka - typ konstrukce (katalogové
číslo), její požární odolnost a montážní ﬁrma, která
zhotovení konstrukce prováděla, včetně datumu
provádění. Označení sestává vždy ze samotného štítku
(buď verze samolepící nebo plastová, šroubovací)
a revizního kolečka, vyznačující datum příští revize.
Oblasti použití
Všechny požární konstrukce Promat.
Popis

100 × 85 mm

Štítek ke konstrukcím Promat, plastový, montovatelný

70 × 95 mm

Kontrolní známka ke konstrukcím Promat, samolepící

ø 24 mm

Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro
materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms).
V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu.
Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce
popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není
zahrnuta do výše uvedených cen.
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Způsob dodání

Štítek ke konstrukcím Promat, samolepící

Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo
ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto
k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na
zpětné zaslání zapůjčených obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na
straně 48.
Platnost od 1. 1. 2015

Příslušenství

