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PROMAT PROMATECT-H 

PROMATECT®-H is een onbrandbare (brandreactieklasse A1) stoomver-
harde calciumsilicaatplaat voor het brandwerend beschermen van stalen 
en betonnen draagconstructies en het realiseren van wand, schachtwand- 
en plafondconstructies met brandscheidende functie, die ook moeten 
voldoen aan bepaalde eisen op het vlak van vochtweerstand. 

Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

AANVULLENDE INFORMATIE

Densiteit 870kg/m³

Breedte 1250 mm.

DIKTE AFMETING PRIJS/M² PRIJS/PLAAT

6 mm. 2500 x 1250 mm. € 19,88 € 62,11

8 mm. 2500 x 1250 mm. € 25,24 € 78,88

10 mm. 2500 x 1250 mm. € 31,77 € 99,28

12 mm. 2500 x 1250 mm. € 37,76 € 117,99

15 mm. 2500 x 1250 mm. € 47,15 € 147,34

18 mm. 2500 x 1250 mm. € 55,03 € 171,96

20 mm. 2500 x 1250 mm. € 62,78 € 196,18

22 mm. 2500 x 1250 mm. € 69,23 € 216,34

25 mm. 2500 x 1250 mm. € 78,69 € 245,90

DIKTE AFMETING PRIJS/M² PRIJS/PLAAT

10 mm. 3000 x 1250 mm. € 31,77 € 119,14

12 mm. 3000 x 1250 mm. € 37,76 € 141,59

15 mm. 3000 x 1250 mm. € 47,15 € 176,80

18 mm. 3000 x 1250 mm. € 55,03 € 206,35

20 mm. 3000 x 1250 mm. € 62,78 € 235,42

25 mm. 3000 x 1250 mm. € 78,69 € 295,08

PROMAT PROMATECT-100 

PROMATECT®-100 is een onbrandbare (brandreactieklasse A1) vezelver-
sterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, 
die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en 
plafondconstructies met brandscheidende functie. 

De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE

Densiteit 870kg/m³

Breedte 1200 mm.

DIKTE AFMETING PRIJS/M² PRIJS/PLAAT

10 mm. 2500 x 1200 mm. € 19,95 € 59,84 

12 mm. 2500 x 1200 mm. € 23,88 € 71,64

15 mm. 2500 x 1200 mm. € 29,78 € 89,36

DIKTE AFMETING PRIJS/M² PRIJS/PLAAT

18 mm. 2500 x 1200 mm. € 37,07 € 111,23

20 mm. 2500 x 1200 mm. € 42,53 € 127,57

25 mm. 2500 x 1200 mm. € 53,14 € 159,44

PROMASEAL®-S brandwerende silicone is een neutraal uithardend ééncompo-
nent silicone met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend 
hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand 
worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

Toepasbaar voor het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en kleine 
openingen. Zeer geschikt voor het afdichten van dilatatienaden en het afwerken 
van brandwerende beglazing.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Wit

PROMAT PROMASEAL-S

TYPE INHOUD STUKS/DOOS PRIJS/STUK

Siliconenkit 310 ml/koker 12 stuks € 15,36

PROMAT
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PROMASEAL®-A is een brandwerende ééncomponent acrylaatkit met goede 
elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste 
bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand worden spleten, voegen 
en kleine openingen (< 20 mm) op een efficiënte manier afgedicht tegen koude 
en warme rook. 

PROMASEAL®-A is overschilderbaar en haalt een brandweerstand tot 120 
minuten in voegen tot 100 mm in combinatie met rotswol/steenwol.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Wit

Grijs

TYPE INHOUD STUKS/DOOS PRIJS/STUK

Acrylkit 310 ml/koker 12 stuks € 15,36

Acrylkit 600ml/koker 20 stuks € 15,36

PROMAT PROMASEAL-A

PROMASEAL®-AG is een bij hitte opschuimende ééncomponent acrylaatpasta 
voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. 

PROMASEAL®-AG brandwerende afdichtingen zijn eveneens vlam- en rookdicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Grijs

PROMAT PROMASEAL-AG

PROMASTOP®-IM CJ is een intumescerende brandwerende 
kabelhuls op grafietbasis, bestemd voor het brandwerend 
afdichten van doorvoeringen van één elektrische kabel of data-
kabel doorheen massieve wanden en vloeren. 

De huls heeft een buitendiameter van 26 mm.

AFMETING STUKS/DOOS PRIJS/DOOS

40 x 25 mm. 100 stuks € 404,43

PROMAT PROMASTOP-IM CJ

PROMASTOP®-IM grille is een brandwerend ventilatierooster. 
Ieder rooster is een element dat in een ander geschoven kan 
worden zodat iedere dagmaat gevuld kan worden. 

Het opschuimen van het rooster begint bij ca. 190 °C en sluit de 
opening brandwerend af.

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

100 x 100 x 80 mm. 8 stuks € 24,81

PROMAT PROMASTOP-IM GRILLE

PROMAT

TYPE INHOUD STUKS/DOOS PRIJS/STUK

Acrylkit 310 ml/koker 12 stuks € 15,36

Acrylkit 600ml/koker 20 stuks € 26,74
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PROMASTOP®-UCE is een brandwerende manchet, die bestaat uit een ge-
perforeerde roestvrij stalen band met 150 schakels, waarin verschillende lagen 
opzwelmiddel op grafietbasis zijn aangebracht. Deze manchet kan op maat 
worden afgekort en is bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoe-
ringen van eenlaagse en meerlaagse kunststofleidingen, alucomposietleidingen 
en kabels doorheen massieve wanden en vloeren, lichte scheidingswanden en 
schachtwanden. 

Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de kunst-
stofleiding dicht. PROMASTOP®-UCE manchetten worden rond de leiding/kabels 
bevestigd met de bijgeleverde voetjes (aantal benodigde voetjes en schakels in 
functie de leiding-/kabeldiameter op de verpakking vermeld) en op het bouwele-
ment in kwestie bevestigd met de bijgeleverde bevestigingsmiddelen. 

AANVULLENDE INFORMATIE

Aantal schakels 150 

PROMAT PROMASTOP-UCE

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

2250 x 50 x 12 mm. 8 stuks € 178,88

PROMASTOP®-FC MD is een brandwerende manchet, die bestaat uit een flexibele roestvrij stalen band, waarin een opzwelmiddel op gra-
fietbasis is aangebracht. Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht. Deze manchet is 
bestemd voor het brandwerend afdichten van eenlaagse en meerlaagse geventileerde kunststofleidingen zonder isolatie doorheen massieve 
wanden en vloeren en lichte scheidingswanden. 

Rond alle leidingen mag er een akoestische isolatiestrip in PE met dikte 4mm (brandreactieklasse E volgens EN 13501-1) worden aangebracht. 
De manchet moet met een (blik)schaar op maat worden gesneden, met het benodigde aantal bevestigingshaken (lengte en aantal benodigde 
bevestigingshaakjes in functie de leidingdiameter op de verpakking vermeld) en op het bouwelement in kwestie bevestigd met de bijgeleverde 
bevestigingsmiddelen.

PROMAT PROMASTOP-FC MD

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/ROL

3200 x 55 x 5,5 mm. 1 stuk € 281,27

PROMAT PROMASTOP FC-3 

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een 
blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwel-
middel op grafietbasis zijn aangebracht. 

Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de 
kunststofleiding dicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte 30 mm.

MANCHET STUKS/DOOS PRIJS/STUK

FC3/32 48 stuks € 25,00

FC3/40 48 stuks € 25,54

FC3/50 48 stuks € 26,13

FC3/56 48 stuks € 27,42

FC3/63 48 stuks € 28,81

MANCHET STUKS/DOOS PRIJS/STUK

FC3/75 48 stuks € 30,24

FC3/90 48 stuks € 31,77

FC3/110 48 stuks € 33,34

FC3/125 48 stuks € 39,16

FC3/160 48 stuks € 54,61

PROMAT
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PROMAT PROMASTOP FC-6 

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een 
blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwel-
middel op grafietbasis zijn aangebracht. 

Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de 
kunststofleiding dicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte 60 mm.

MANCHET STUKS/DOOS PRIJS/STUK

FC6/50 48 stuks € 32,67

FC6/56 48 stuks € 34,28

FC6/63 48 stuks € 36,01

FC6/75 48 stuks € 37,80

FC6/90 48 stuks € 39,71

FC6/110 48 stuks € 41,69

MANCHET STUKS/DOOS PRIJS/STUK

FC6/125 48 stuks € 48,99

FC6/140 48 stuks € 56,56

FC6/160 48 stuks € 68,27

FC6/200 2 stuks € 160,18

FC6/250 2 stuks € 193,87

FC6/315 2 stuks € 246,33

PROMAT PROMASTOP FC-15

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een 
blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwel-
middel op grafietbasis zijn aangebracht. 

Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de 
kunststofleiding dicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte 150 mm.

MANCHET STUKS/DOOS PRIJS/STUK

FC15/315 1 stuk € 535,54

FC15/350 1 stuk € 680,68

MANCHET STUKS/DOOS PRIJS/STUK

FC15/400 1 stuk € 715,55

PROMASTOP®-W is een gebruiksklare expanderende afdichtingsstrook op rol en is bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoerin-
gen van eenlaagse en meerlaagse kunststofleidingen en alu-composietleidingen met of zonder brandbare isolatie en metalen leidingen met 
brandbare isolatie doorheen massieve wanden en vloeren, lichte scheidingswanden, schachtwanden en CLT-wanden en vloeren. 

PROMAT PROMASTOP-W

AFMETINGEN PRIJS/ROL

18000 x 50 x 2,5 mm. € 370,84

PROMASEAL®-A Spray is een brandwerende, ééncomponent pasta op acrylaat-
basis. Na uitharding vormt het product een flexibele afdichting en zorgt voor een 
permanente barrière tegen vocht. 

Daarnaast is het product zeer geschikt voor het afdichten van voegen met een 
bewegingscapaciteit tot 30%.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Grijs

PROMAT PROMASEAL-A SPRAY

TYPE INHOUD STUKS/DOOS PRIJS/EMMER

Acrylpasta 12kg/emmer 12 stuks € 293,11

PROMAT
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PROMAT PROMASTOP-CC

PROMASTOP®-CC systeem is een samengesteld afdichtingssysteem 
bestaande uit een voorgecoate rotswol/steenwolplaat met hoge densiteit 
in combinatie met PROMASTOP®-CC verf, aangebracht aan één zijde of 
beide zijden van de plaat. 

PROMASTOP®-CC systeem wordt vooral toegepast voor het afdichten van 
gecombineerde doorvoeringen doorheen grote openingen (kunststofleidin-
gen, elektriciteitskabels, metalen leidingen).

AANVULLENDE INFORMATIE

Densiteit 140kg/m³

Kleur Lichtgrijs

DIKTE TYPE PLAAT AFMETING PRIJS/M² PRIJS/PLAAT

50 mm. 1 zijdig voorbehandeld 1200 x 600 mm. € 98,45 € 70,88

50 mm. 2 zijdig voorbehandeld 1200 x 600 mm. € 86,50 € 62,28

PROMASTOP®-CC verf is een “hybride” brandwerende verf op waterbasis. Deze 
verf combineert de positieve eigenschappen van brandwerende verven, die zowel 
endotherm als intumescerend reageren. 

In het toepassingsdomein van brandwerende doorvoeringen biedt 
PROMASTOP®-CC afdoende bescherming tegen overdracht van warmte, brand 
en rook.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Grijs

Verbruik 1,8kg/m2

PROMAT PROMASTOP-CC HYBRIDE BRANDWERENDE VERF

TYPE INHOUD PRIJS/EMMER

Brandwerende verf 12,5kg/emmer € 191,52

Brandwerende verf 5kg/emmer € 84,26

PROMASTOP®-I is een brandwerende verf die bij brand opschuimt en daardoor 
de hitte van de brand isoleert. 

In combinatie met PROMASTOP®-CC, speciale steenwolplaten, ontstaat het PRO-
MASTOP®-I systeem, dat wordt toegepast voor het doorvoeren van technische 
installaties zoals: kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten en bouwkun-
dige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kitten.

PROMAT PROMASTOP-I

TYPE INHOUD PRIJS/EMMER

Brandwerende verf 5kg/emmer € 115,16

PROMASTOP®-I is een brandwerende verf die bij brand opschuimt en daardoor 
de hitte van de brand isoleert. 

In combinatie met PROMASTOP®-CC, speciale steenwolplaten, ontstaat het PRO-
MASTOP®-I systeem, dat wordt toegepast voor het doorvoeren van technische 
installaties zoals: kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten en bouwkun-
dige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kitten.

PROMAT PROMASTOP-I BRANDWERENDE PASTA

TYPE INHOUD PRIJS/EMMER

Brandwerende pasta 5kg/emmer € 115,16

PROMAT
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PROMASTOP®-M is een brandwerende mortel op basis van cement bestemd voor 
het brandwerend afdichten van openingen in en doorvoeringen van kabels en 
leidingen doorheeen massieve wanden en vloeren en lichte scheidingswanden. 

Een gecombineerde toepassing van PROMASTOP®-M brandwerende mortel en 
PROMASTOP®-B brandwerende stenen laat ook toe om nadien op eenvoudige 
wijze bijkomende technieken te plaatsen.

PROMAT PROMASTOP-M 

TYPE INHOUD PRIJS/ZAK

Brandwerende mortel 5kg/zak € 46,11

PROMAT PROMASTOP-IM CBOX

PROMASTOP®-IM Cbox is een cirkelvormig voorgevormd brandwerend 
intumescerend afdichtingssysteem voor alle beklede kabels t/m Ø21 mm 
en kabelbundels van deze kabels tot maximaal Ø100 mm.

PROMASTOP®-IM Cbox is speciaal ontwikkeld voor hogere 
brandwerendheden tot 120 minuten.

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

300 x 125 x 125 mm. 1 stuk € 161,07

PROMAT PROMASTOP-FB

PROMASTOP®-FB is een elastische, expanderende 
brandwerende en rookdichte steen, die geschikt is voor het 
brandwerend afdichten van openingen in brandwerende 
wanden en vloeren.

PROMASTOP®-FB wordt gebruikt voor het brandwerend afdichten van 
(gecombineerde) doorvoeringen van leidingen en kabels in wanden en 

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

200 x 120 x 60 mm. 16 stuks € p.o.a

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

PROMAT PROMASTOP-S 

PROMASTOP®-S is een brandwerend kussen op grafietbasis. Dit product 
wordt veelal gebruikt voor tijdelijke brandwerende afdichtingen. 

PROMASTOP®-S brandwerende kussens 300g behouden hun brandwerende 
eigenschappen over een lange periode zodat zij meermaals kunnen worden 
gebruikt.

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

320 x 100 mm. 10 stuks € 24,35

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

PROMAT
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PROMAT PROMASTOP-L 

PROMASTOP®-L is een brandwerend kussen op grafietbasis. Dit product wordt 
veelal gebruikt voor tijdelijke brandwerende afdichtingen. 

PROMASTOP®-L brandwerende kussens 750g behouden hun brandwerende eigen-
schappen over een lange periode zodat zij meermaals kunnen worden gebruikt.

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

320 x 200 mm. 5 stuks € 30,15

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

PROMAT PROMASTOP-FP

PROMASTOP®-P is een brandwerende, rookdichte, elastische, bij druk 
expanderende plug, bestemd voor het brandwerend afdichten van 
doorvoeringen van elektrische kabels en kabelbundels doorheen massieve 
wanden en vloeren. 

De plug is beschikbaar in acht diameters van 65 tot 260 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Grijs

TYPE DIAMETER STUKS/DOOS PRIJS/STUK

65 65 mm. 42 stuks € 15,65

80 80 mm. 30 stuks € 16,22

110 110 mm. 20 stuks € 16,81

125 125 mm. 14 stuks € 17,97

TYPE DIAMETER STUKS/DOOS PRIJS/STUK

140 140 mm. 9 stuks € 19,13

170 170 mm. 8 stuks € 21,44

210 210 mm. 6 stuks € 23,76

260 260 mm. 2 stuks € 28,39

PROMASEAL®-LX is een op hitte reagerend en opschuimende strip op basis van 
grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en 
openingen.

PROMAT PROMASEAL-LX

ROLLENGTE ROLLEN/DOOS PRIJS/ROL

2 x 25 x 7500 mm. 1 rol € 28,54

PROMAT
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PROMASEAL®-PL is een bij hitte reagerend en opschuimend laminaat 
op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, 
aansluitingen en openingen. 

PROMAT PROMASEAL-PL STRIPS

STANDAARD UITVOERING

LENGTE BREEDTE PRIJS/STUK

10 mm. 2150 mm. € 3,39

15 mm. 2150 mm. € 4,59

20 mm. 2150 mm. € 5,33

25 mm. 2150 mm. € 6,55

30 mm. 2150 mm. € 7,58

35 mm. 2150 mm. € 8,74

40 mm. 2150 mm. € 9,85

MET PVC TOPLAAG

LENGTE BREEDTE PRIJS/STUK

10 mm. 2150 mm. € 4,72

15 mm. 2150 mm. € 7,52

20 mm. 2150 mm. € 9,00

25 mm. 2150 mm. € 10,63

30 mm. 2150 mm. € 12,14

35 mm. 2150 mm. € 13,55

40 mm. 2150 mm. € 19,06

AANVULLENDE INFORMATIE

Dikte 2,5 mm.

PROMASEAL®-PL is een bij hitte reagerend en opschuimend laminaat 
op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, 
aansluitingen en openingen. 

PROMAT PROMASEAL-PL STRIPS ZELFKLEVEND

STANDAARD UITVOERING

LENGTE BREEDTE PRIJS/STUK

10 mm. 2150 mm. € 4,13

15 mm. 2150 mm. € 5,49

20 mm. 2150 mm. € 6,39

25 mm. 2150 mm. € 7,76

30 mm. 2150 mm. € 9,11

35 mm. 2150 mm. € 10,42

40 mm. 2150 mm. € 11,70

50 mm. 2150 mm. € 16,45

MET PVC TOPLAAG

LENGTE BREEDTE PRIJS/STUK

10 mm. 2150 mm. € 5,19

15 mm. 2150 mm. € 7,12

20 mm. 2150 mm. € 8,51

25 mm. 2150 mm. € 10,16

30 mm. 2150 mm. € 11,83

40 mm. 2150 mm. € 15,22

AANVULLENDE INFORMATIE

Dikte 2,5 mm.

PROMAT


