
Instrukcija

PROMASIL®-1000L
izoliacinės plokštės židiniams



„PROMASIL®-1000L“ yra didelės 
ir lengvos apšiltinimo plokštės, 
pasižyminčios geromis šiluminėmis 
savybėmis. Jų vienalytė ir stabili 
mineralinė struktūra užtikrina puikias 
mechanines ir šilumines savybes.

Dažnai pamirštame, kad ugnis ir aukšta 
temperatūra gali kelti didelį pavojų.
 Dėl pasirinktų statybinių medžiagų ir šildymo būdo nesuderinamumo gali kilti gaisras.
„Promat“ pasyviosios gaisrinės saugos specialistai puikiai žino apie šiuos pavojus. 
„Promat“ siūlo izoliacines ir konstrukcines plokštes židinių apdirbimui, kurios yra 
išbandytos ir naudojamos įvairiose šalyse.

• Plokščių pjovimas naudojant medžio apdirbimo įrankius;
• Plokščių tvirtinimas klijais ir tvirtinimo elementais;
• Ventiliacija turi būti pagal židinio gamintojo rekomendacijas;

1.Pasiruošimas montavimui

1.1.Platformos suformavimas židiniui ir židinio pastatymas

• Itin žemas šiluminis laidumas.
• Nedidelis susitraukimas.
• Maža šilumine mase, lengvumas.
• Geras mechaninis atsparumas.
• Didelis šiluminis stabilumas.
• Dideliu matmenu.
• Lengvai apdirbamos.

Savybes ir pranašumai

PROMASIL®-1000L sistema

PROMASIL®-1000L

„PROMASIL®“ medžiagos naudojamos 
įvairių pramonės įrenginių nedegaus 
sluoksnio šiltinimo izoliacijos 
užtikrinimui.

•  Elektrolitiniai redukcijos elementai.
•  Ugnies šildytuvai naftos ir dujų 

pramonėje.
•  Visų tipų krosnys.
•  Prietaisų gamyba.
•  Buitiniai prietaisai.
•  Stiklo lydymas ir gryninimas.
•  Kuro elementai.
•  Atraminiai vamzdžių tvirtinimai.
•  Židiniai.

Panaudojimo sritys
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• Plokštės PROMASIL®-1000L  tvirtinimas naudojant sraigtus
ir klijus Promat®-Kleber K84

4. Grindys

7.Detalės

• Plokščių PROMASIL®-1000L tvirtinimui naudojame sraigtus
ir klijus Promat®-Kleber K84

5. Priekinės plokštės montavimas

7.1 Plokščių sujungimas

gal bus kokia 
nuotrauka?

• Plokščių paviršius yra padengiamas Promafour gruntu ir po
to tepamas klijais Promat®-Kleber K84

2.1 Šoninių sienų montavimas

• Plokštės PROMASIL®-1000L tvirtinamas sraigtais ir
klijais Promat®-Kleber K84

3. Lubos

• Dažymas, plytelių klijavimas, tapetavimas ir t.t.

6.Užbaigimas

Grindys

Plokštė priekinėje pusėje

Kampo sujungimasGrindys

Priekinė plokštė

Šoninė plokštė

Šoninė plokštė

Siena

• Profiliai iš PROMASIL®-1000L - pjaunami iš 30mm storio plokštės
• Tvirtinimui naudojame sraigtus ir klijus Promat®-Kleber K84

2. Karkaso paruošimas (lubos/siena/grindys)

PROMASIL®-1000L 30x40

PROMASIL®-1000L 30mm storio plokštės
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9. Techniniai duomenys

Tvirtinimo elemento vieta 255mm
Maksimalus atstumas

102mm
(Min.)

102mm
(Min.)

25mm
Min.

Priekinė pusė

Priekinė plokštės pusė

51mm
Min.

Prekinis ženklas PROMASIL®

Laipsnis -1000L

Laipsnis 1,02

Spalva Balta

Klasifikavimo temperatūra °C 1000

Tankis kg/m3 300

Šiluminis plėtimasis esant 400°C temperatūrai m/m K 6,0x10-6

Lenkimo stipris (išilgai) N/mm2 1,0

Šalto suspaudimo stipris (statmenai) N/mm2 2,5

Išilginis susitraukimas
esant 16000 °C temperatūrai, 12 val.

% 0,5

Šiluminis laidumas
200 °C
400 °C
600 °C
800 °C

W/m K
W/m K
W/m K
W/m K

0,081
0,099
0,126
0,163

Savitoji šilumos talpa esant 400°C temperatūrai kJ/kg K 1,02

Ilgis [mm] Plotis [mm] Storis [mm]

PROMASIL®-1000L ± 3,0 ± 3,0 ± 0,5

Ilgis [mm] Plotis [mm] Storis [mm]

PROMASIL®-1000L 2500 1200 25-30-40-50-60

PROMASIL®-1000L 1250 1200 25-30-40-50-60

PROMASIL®-1000L 1250 600 25-30-40-50-60

Kitokiu dydžiu plokštes galimos pagal specialu užsakyma.
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8. Galinės sienos apdirbimo rekomendacijos

7.2 Tvirtinimo elementų išdėstymas

PROMASIL®-1000L sistema

Produkto matmenys ir galimi dydžiai

Leidžiami nuokrypiai

Šilumos laidumo grafikas

Priekinės plokštės tvirtinimasPlokščių tvirtinimo rekomendacijos

Medinė siena (medžiagų tvirtinimo eiliškumas)

• Prie medinės sienos tvirtiname priešgaisrinį gipso kartoną Siniat
• Prie gipso kartono tvirtiname 30mm storio juostas iš PROMASIL®-1000L (Juostos matmenys 30x50mm).

Juostas tvirtiname kas 600mm
• Prie juostų tvirtiname 30mm storio plokštes PPROMASIL®-1000L
• Viršuje ir apačioje paliekame 3-5cm tarpą (apačioje, kad galėtų įeiti oras, o viršyje išeiti)

Betoninė siena (medžiagų tvirtinimo eiliškumas)

• Prie betoninės sienos klijuojame 30mm storio PROMASIL®-1000L
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