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23. PROMAPAINT® – nátěr na ocel

Popis výrobku
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je požárně ochranná nátěrová 

hmota pro nosníky, sloupy a příhradové pruty z oceli.

Oblasti použití
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je určen k ochraně nosníků, 

sloupů a příhradových prutů.

Důležité pokyny
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je určen k vnitřnímu použití 

v budovách a otevřených halách.

Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál 

franco centrální sklad. 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.

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 40.

24. PROMADUR® – nátěr na dřevo

Popis výrobku
Nátěr na dřevo PROMADUR® je požárně ochranný nátěr, 

který působením ohně a žáru zpěňuje a v případě požáru 

uzavírá a chrání podklad.

Oblasti použití
Nátěr na dřevo PROMADUR® se používá ke zvýšení požární 

odolnosti dřevěných konstrukcí, ke snížení stupně hořlavosti 

dřeva na „B“ a snížení indexu šíření plamene po povrchu na 

Is = 0,0 mm/min. (PROMADUR® color – Is = 50,0 mm/min.).

Název Způsob dodání Balení

Nátěr na dřevo PROMADUR®, bezbarvý umělohmotná nádoba 12,5 kg

Nátěr na dřevo PROMADUR®, color, bílý, lesklý, odstín 1000 dle ČSN umělohmotná nádoba 12,5 kg

Krycí lak PROMADUR®, bezbarvý plechová nádoba 4 l

Krycí lak PROMADUR®, color, bílý, odstín 1000 dle ČSN plechová nádoba 4 l

Ceny a balení krycího laku jiných odstínů podle stupnice ČSN, popř. RAL jsou na vyžádání. 

Název Způsob dodání Balení

Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS základní nátěr plechová nádoba 4 l

Nátěr na ocel PROMAPAINT®, aktivní vrstva plechová nádoba 20 kg

Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS fi nish plechová nádoba 4 l


