
PROMAFOURPROMAFOURPROMAFOUR®®®

Geriausias sprendimas jūsų židinio izoliacijai ir apdailaiGeriausias sprendimas jūsų židinio izoliacijai ir apdailaiGeriausias sprendimas jūsų židinio izoliacijai ir apdailai

„Promat HPI“ (angl. High Performance Insulation – efektyvios izoliacinės 
medžiagos) – tai „Promat Group“ padalinys, kuris specializuojasi ne tik 
kuriant ir gaminant naujoviškus produktus ir sprendimus, bet ir taikant 
integruotas apšiltinimo sistemas įvairiose pramonės srityse. 

„Promat“ priklauso Belgijos pramonės grupei „Etex“, kurioje dirba daugiau 
negu 17 000 žmonių ir kuri specializuojasi gaminant ir parduodant aukštos 
kokybės statybines medžiagas ir apšiltinimo sistemas.

„PROMAFOUR®“ – tai vertingų apsaugos nuo gaisro ir izoliacinių medžiagų 
gamybos žinių bei praktinės patirties ir ilgalaikio darbo vaisius.

„Promat“ yra pasyviosios apsaugos nuo gaisro ir veiksmingų apšiltinimo charakteristikų 
pavyzdys, naudojamas daugiau negu 37 šalyse, esančiose penkiuose žemynuose.

 Puikus pasaulinis pavyzdys Puikus pasaulinis pavyzdys Puikus pasaulinis pavyzdys
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Išsamesnės informacijos apie 
„PROMAFOUR®“ sistemos montavimą 
rasite mūsų montavimo instrukcijose.

Visi šiame leidinyje pateikti duomenys yra gauti geranoriškai ir yra teisingi šio dokumento parengimo dieną. Pateikti duomenys atspindi gamybą, jiems galioja įprastos gamybinės paklaidos. 
Šių duomenų negalima laikyti jokia charakteristikų garantija, naudotojas yra atsakingas už šios informacijos sąmoningą įvertinimą ir naudojimą pagal paskirtį. Be klaidų ir praleistos infor-
macijos. Visi brėžiniai ir paveikslėliai yra išskirtinė mūsų nuosavybė, todėl be išankstinio raštiško mūsų sutikimo jų ar jų dalių negalima naudoti. Mūsų leidinių ištraukoms, citatoms naudoti, 
dauginti ir t. t. reikalingas atskiras leidimas. Šis leidinys panaikina ankstesnių leidinių galiojimą. Bet kokios pretenzijos atveju galioja mūsų pristatymo ir mokėjimo sąlygos.
„Promat“ ir „Microtherm“ yra registruoti prekių ženklai. © Autorių teisės „Promat International NV“, Tisselt, Belgija. Visos teisės saugomos.

Nuotraukos panaudotos gavus
"Kal-Fire" sutikimą - www.kal-fi re.com
"Metalfi re" - www.metalfi re.eu
"Open Haarden Galerij Westmalle" - www.openhaardengalerij.be

1. "PROMAFOUR®" statybinės plokštės 

 Puikus pasaulinis pavyzdys Puikus pasaulinis pavyzdys Puikus pasaulinis pavyzdysPROMAFOURPROMAFOURPROMAFOUR®®® sistemos komponentai sistemos komponentai sistemos komponentai

yra nedegios, atsparios aukštai temperatūrai, pagamintos iš kalcio silikato ir cemento, 
gali atlaikyti temperatūrą iki 1 000 °C.

„PROMAFOUR®“ statybinės plokštės yra vientisos, didelių matmenų ir didelio 
mechaninio atsparumo. Dideli matmenys (1 250 mm (P)x2 500/3 000 mm (I)) užtikrina 
greitą ir paprastą montavimą. Plokščių storis gali būti 12 mm, 15 mm arba 18 mm.

4. "PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS"

6. "PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER"

5. "PROMAFOUR® GLUE 1000"

7. "PROMAFOUR® PRIMER"

2. "PROMAFOUR®-STUDS"

3. "PROMASIL®-1000L" izoliacinės plokštės 

yra lanksti, karščiui atspari danga, pagaminta iš šarminio pluošto (aukštai temperatūrai 
atsparaus stiklo pluošto), mechaniškai sutvirtinto pamušalu, tad jam nereikia papildomų 
klijų. Danga yra nedegi ir atspari karščiui (iki 1 000 °C). Kadangi danga labai lanksti, ja 
galima lengvai apvynioti dūmtraukių kanalus.

„PROMAFOUR®-HTI 1100“ izoliacinė danga gaminama 610x7 320x25,4 mm ir 
610x14 640x12,7 mm matmenų rulonais, kurių tankis 96 kg/m³ arba 128 kg/m³.

yra karščiui atsparus užpildas, pagamintas iš molio ir neorganinio rišiklio. Jis atsparus 
temperatūrai iki 1 000 °C. „PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER“ buvo specialiai sukurtas 
„PROMAFOUR®“ statybinių plokščių montavimo tarpams užpildyti.

„PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER“ parduodamas 500 g kasetėse ir 1,5 kg kibirėliuose.

yra nedegūs silicio pagrindo klijai, atlaikantys temperatūrą iki 1 000 °C.
„PROMAFOUR®-GLUE 1000“ gerai prilimpa prie visų medžiagų, jie gali būti naudojami 
„PROMAFOUR®“ statybinėms plokštėms, „PROMASIL®-1000L“ apšiltinimo plokštėms ir 
„PROMAFOUR®-HTI 1100“ izoliuojančiai dangai klijuoti.

„PROMAFOUR®-GLUE 1000“ parduodami 310 ml kasetėse ir 1,5 kg bei 15 kg kibiruose.

yra nedegus ir garams laidus glaistas, pagamintas skysto kalcio silikato pagrindu ir 
turintis organinių priedų.

„PROMAFOUR®-PRIMER“ parduodamas 3 l talpose.

yra nedegūs pjaustomi profi liai, pagaminti iš tokių pat medžiagų kaip ir „PROMAFOUR®“ 
statybinės plokštės. „PROMAFOUR®-STUDS“ yra dviejų standartinių dydžių:

48x3 000x18 mm ir 69x3 000x18 mm. Kitų matmenų profi liai gali būti pagaminti pagal 
specialų užsakymą.

yra lengvos, didelės, ugniai atsparios kalcio silikato plokštės, pasižyminčios puikiomis 
izoliacinėmis savybėmis ir atlaikančios temperatūrą iki 1 000 °C. Jų vienalytė, stabili 
kalcio silikato struktūra užtikrina puikias šilumines ir mechanines savybes.

„PROMASIL®-1000L“ plokštės yra 1 200x2 500 mm dydžio ir 25 mm, 30 mm, 40 mm 
ir 50 mm storio. Kad pernelyg ilgai ir dažnai kaitinant galinė siena neperkaistų ir (arba) 
neužsidegtų ir kad židinio ar viryklės šilumos nuostoliai būtų kuo mažesni, rekomen-
duojame izoliuoti galinę sieną, kad apsaugotumėte ją nuo skleidžiamo karščio.

Eternit Baltic

UAB „Eternit Baltic“ 
J. Dalinkevičiaus 2H
Naujoji Akmenė
LT-85118, Lietuva 
Tel.: (+370 425) 56 999 / 58 354 
Fax: (+370 425) 56 666

www.eternit.lt       
www.eternit.lv       
www.eternit.ee       
www.promat.lt

Promat International N.V.

Bormstraat 24
B-2830 Tisselt
Belgia 
Tel.: +32 (0)15 71 21 86
Fax: +32 (0)15 71 26 90
infov3@promat.be

www.promat.be



Tačiau dažnai pamirštame, kad ugnis ir šilumaTačiau dažnai pamirštame, kad ugnis ir šilumaTačiau dažnai pamirštame, kad ugnis ir šiluma
gali kelti didelį pavojų. Dėl pasirinkto šildymo gali kelti didelį pavojų. Dėl pasirinkto šildymo gali kelti didelį pavojų. Dėl pasirinkto šildymo 
būdo ir netinkamai pasirinktų statybinių medžiagų būdo ir netinkamai pasirinktų statybinių medžiagų būdo ir netinkamai pasirinktų statybinių medžiagų 
gali kilti gaisras. „Promat“ pasyviosios gaisrinės gali kilti gaisras. „Promat“ pasyviosios gaisrinės gali kilti gaisras. „Promat“ pasyviosios gaisrinės 
saugos specialistai puikiai žino apie šiuos saugos specialistai puikiai žino apie šiuos saugos specialistai puikiai žino apie šiuos 
pavojus.pavojus.pavojus.

Todėl „Promat“ sukūrė „PROMAFOURTodėl „Promat“ sukūrė „PROMAFOURTodėl „Promat“ sukūrė „PROMAFOUR®®®“ “ “ 
sistemą – pirmąjį kompleksinį sprendimą sistemą – pirmąjį kompleksinį sprendimą sistemą – pirmąjį kompleksinį sprendimą 
židiniams. „PROMAFOURžidiniams. „PROMAFOURžidiniams. „PROMAFOUR®®®“ yra saugus, “ yra saugus, “ yra saugus, 
patikimas ir tvarus izoliacijos sprendimas patikimas ir tvarus izoliacijos sprendimas patikimas ir tvarus izoliacijos sprendimas 
jūsų židiniui įrengti.jūsų židiniui įrengti.jūsų židiniui įrengti.

„PROMAFOUR„PROMAFOUR„PROMAFOUR®®®“ gaminiai išsiskiria tuo, kad “ gaminiai išsiskiria tuo, kad “ gaminiai išsiskiria tuo, kad 
juos lengva montuoti naudojant įprastus įrankius, juos lengva montuoti naudojant įprastus įrankius, juos lengva montuoti naudojant įprastus įrankius, 
jų nereikia papildomai tinkuoti, norint dažyti ar jų nereikia papildomai tinkuoti, norint dažyti ar jų nereikia papildomai tinkuoti, norint dažyti ar 
klijuoti tapetus. „PROMAFOURklijuoti tapetus. „PROMAFOURklijuoti tapetus. „PROMAFOUR®®®“ yra idealus “ yra idealus “ yra idealus 
sprendimas židiniams įrengti naujuose namuose sprendimas židiniams įrengti naujuose namuose sprendimas židiniams įrengti naujuose namuose 
ar vykdant renovacijos projektus.ar vykdant renovacijos projektus.ar vykdant renovacijos projektus.

Trumpai apie „PROMAFOURTrumpai apie „PROMAFOURTrumpai apie „PROMAFOUR®®®“““

Židinys jūsų namuose sukuria pridėtinę vertę. 
Jis ne tik pagerina aplinką ir suteikia jai jaukumo, 
bet ir leidžia racionaliai panaudoti energiją.

 Pridėtinė vertė su „PROMAFOUR Pridėtinė vertė su „PROMAFOUR Pridėtinė vertė su „PROMAFOUR®®®“ “ “ 

1. „PROMAFOUR1. „PROMAFOUR1. „PROMAFOUR®®®“ statybinės plokštės“ statybinės plokštės“ statybinės plokštės
• • • Tvirtos, nedegios statybinės plokštėsTvirtos, nedegios statybinės plokštėsTvirtos, nedegios statybinės plokštės
• • • Atsparios temperatūrai iki 1 000 °C Atsparios temperatūrai iki 1 000 °C Atsparios temperatūrai iki 1 000 °C 
• • • Puikus mechaninis atsparumasPuikus mechaninis atsparumasPuikus mechaninis atsparumas
• • • Greitas ir paprastas montavimasGreitas ir paprastas montavimasGreitas ir paprastas montavimas

2. „PROMAFOUR2. „PROMAFOUR2. „PROMAFOUR®®®-STUDS“-STUDS“-STUDS“
• • • Nedegūs, į norimą dydį pjaustomi profi liaiNedegūs, į norimą dydį pjaustomi profi liaiNedegūs, į norimą dydį pjaustomi profi liai

5. „PROMAFOUR5. „PROMAFOUR5. „PROMAFOUR®®®-GLUE 1000“-GLUE 1000“-GLUE 1000“
• • • Nedegūs klijaiNedegūs klijaiNedegūs klijai
• • • Atsparūs temperatūrai iki 1 000 °C Atsparūs temperatūrai iki 1 000 °C Atsparūs temperatūrai iki 1 000 °C 
• • • Puikiai limpa prie visų medžiagųPuikiai limpa prie visų medžiagųPuikiai limpa prie visų medžiagų

4.  „PROMAFOUR4.  „PROMAFOUR4.  „PROMAFOUR®®®-HTI 1100 BLANKETS“-HTI 1100 BLANKETS“-HTI 1100 BLANKETS“
• • • Lanksti izoliacinė dangaLanksti izoliacinė dangaLanksti izoliacinė danga
• • • Pagaminta iš karščiui atsparaus stiklo pluoštoPagaminta iš karščiui atsparaus stiklo pluoštoPagaminta iš karščiui atsparaus stiklo pluošto
• • • Nedegi Nedegi Nedegi 
• • • Atspari temperatūrai iki 1 000 °CAtspari temperatūrai iki 1 000 °CAtspari temperatūrai iki 1 000 °C

3. „PROMASIL3. „PROMASIL3. „PROMASIL®®®-1000L“ izoliacinės plokštės-1000L“ izoliacinės plokštės-1000L“ izoliacinės plokštės
• • • Lengvos, nedegios izoliacinės plokštėsLengvos, nedegios izoliacinės plokštėsLengvos, nedegios izoliacinės plokštės
• • • Puikios izoliacinės savybėsPuikios izoliacinės savybėsPuikios izoliacinės savybės
• • • Atsparios temperatūrai iki 1 000 °C Atsparios temperatūrai iki 1 000 °C Atsparios temperatūrai iki 1 000 °C 
• • • Išskirtinės šiluminės ir mechaninės savybėsIšskirtinės šiluminės ir mechaninės savybėsIšskirtinės šiluminės ir mechaninės savybės

6. „PROMAFOUR6. „PROMAFOUR6. „PROMAFOUR®®®-HT JOINTFILLER“-HT JOINTFILLER“-HT JOINTFILLER“
• • • Karščiui atsparus siūlių užpildasKarščiui atsparus siūlių užpildasKarščiui atsparus siūlių užpildas
• • • Atsparus temperatūrai iki 1 000 °C Atsparus temperatūrai iki 1 000 °C Atsparus temperatūrai iki 1 000 °C 
• • • Puikiai tinka užpildyti ir išlyginti siūles, Puikiai tinka užpildyti ir išlyginti siūles, Puikiai tinka užpildyti ir išlyginti siūles, 

varžtų skyles bei nelygumusvaržtų skyles bei nelygumusvaržtų skyles bei nelygumus

7. „PROMAFOUR7. „PROMAFOUR7. „PROMAFOUR®®®-PRIMER“-PRIMER“-PRIMER“
• • • Nedegus gruntasNedegus gruntasNedegus gruntas

Saugumas ir patikimumas

„PROMAFOUR®“ statybinės plokštės yra 
nedegios ir atsparios itin aukštai temperatūrai 
(iki 1 000 °C). Jose nėra klijų, galinčių skleisti 
erzinantį kvapą ar pakenkti plokščių sujungi-
mams.

Estetika ir patogumas

„PROMAFOUR®“ statybinės plokštės turi 
natūralų lygų paviršių, idealiai tinkantį dažyti 
be papildomo tinkavimo. Dėl minimalaus 
išsiplėtimo ir susitraukimo kaitinimo metu 
pavojus, kad gali atsirasti įtrūkimų, 

mikroskopinių plyšių ar deformacijų, visiškai 
sumažėja.

Izoliavus židinio grindis ir galinę sieną „PRO-
MASIL®-1000L“ plokšte, šilumos nuostoliai 
itin sumažės. Dėl didelės „PROMAFOUR®“  
statybinių plokščių šiluminės talpos sukaupta 
šiluma bus tolygiai paskirstyta patalpoje. 
Ugniai užgesus, židinys ir toliau skleis šilumą.

Mechaninis patvarumas ir solidumas

„PROMAFOUR®“ statybinės plokštės pagamin-
tos iš kalcio silikato ir cemento. To rezultatas 

– itin stiprios sienelės, net pasirinkus minimalų 
12 mm, 15 mm ar 18 mm storį. Be papildomų 
sutvirtinimų galima ant jų kabinti rėmelius, 
paveikslus ir plokščiaekranius televizorius.

Greitas ir paprastas montavimas

„PROMAFOUR®“ statybinės plokštės lengvai 
pjaustomos įprastais medžio apdirbimo įrankiais 
ir montuojamos naudojant standartinius varžtus, 
kabes ir nedegius klijus „PROMAFOUR®-GLUE 
1000“.

 Pagrindiniai „PROMAFOUR Pagrindiniai „PROMAFOUR Pagrindiniai „PROMAFOUR®®®“ sistemos pranašumai“ sistemos pranašumai“ sistemos pranašumai


