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Drift och Underhåll 
Promatect® H 

 

 
 
 

 
 
 
Produkt 
Obrännbar fibersilikatskiva avsedd för byggnadstekniskt brandskydd inomhus. Skivan har hög mekanisk styrka och 
integritet vid brand.  
 
 
Användningsområde 
PROMATECT® är en enkel och snabb lösning för brandskydd av bärande stålkonstruktioner. 
 
 
Skötselråd 
Infästningar endast i skivan är inte tillåtet. Infästningar måste göras i bakomliggande konstruktion. Tillfällig 
vatteninfiltration påverkar inte egenskaperna i skivan. Fukten kommer att torka ut.  
 
Om skivan är skadad på grund av yttre åverkan är det lätt att upptäcka och byta ut den skadade skivan. 
 

Checklista för underhåll 
• Kontrollera att det inte är någon åverkan på skivorna 
• Kontrollera att skivorna sitter fast ordentligt 

 
Målning: 
PROMATECT har slät och sugande yta och ytbehandlas med alkalieresistenta färger av samma typ som för 
betongytor. Normalt rekommenderas behandling med en strykning primer samt mellan- och färdigstrykning  
med täckfärg. Fogar kan överspacklas för helt släta ytor.   

Fabrikat Behandling Behandling enl. Hus AMA 98 

Beckers  Förbehandling,1 ggr Beckers, Scotte Grund 56-04608 S 
 Färdigbehandling, 1 ggr Scotte alt. Scotte 20 56-04608 S 
Alcro  Förbehandling 1 ggr Alcro VIP 56-04608 S 
 Färdigbehandling 1 ggr Bett 20 56-04608 S 
   
Beckers  Förbehandling, 1 ggr Beckers Binder  

 Färdigbehandling, 1 ggr Scotte 7 alt. 2 ggr Scotte 20 56-04608 S alt 56-04610 S 

Alcro Förbehandling 1 ggr Alcro Limett  
 Färdigbehandling 1 ggr Bett 20 alt 2 ggr Bett 20 56-04608 S alt 56 0l4610 S 

 

Målning med väv 

 Förbehandling 1 ggr Beckers Binder 56-04619 alt. förlimning 
med alt. 56-04625 ex Hermia PVP 

56-04619 alt. 56-04625 

 Färdigbehandling Vävklistring + färdigbehandling enl. ovan  
 

Promatect® - H 
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Drift och Underhåll 
Promatect® H 

Lagning: 
Skador på skivorna behöver inte alltid åtgärdas. Sprickor och fogar som har en bredd mindre än 1 mm kan 
lämnas utan åtgärd. Större fogar och sprickor samt hål med diameter större än 3 mm rekommenderas att 
fyllas med Promat Filler(lagningsbruk) eller Promaseal S brandtätningsmassa som är testade och godkända för 
temperaturer upp till 1100  grader. 
 
 
Rengöring 
 
Målade skivor 
För målade skivor gäller färgtillverkarens skötselråd. 
 
 
Obehandlade skivor 
Rengöring under montage 
Borr- och sågdamm ska avlägsnas innan montage sker. Borsta, blås eller dammsug skivytan. Cementdamm kan ge 
permanenta fläckar om det inte avlägsnas. 
 

Tvättning av skivorna 
Skivor kan rengöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel. Ytan kan dock skadas av etsande 
kemikalier. Basmaterialet i skivan är kalciumsilikat. Därför rekommenderas neutrala eller lätta alkaliska 
rengöringsmedel (pH<10) framför sura. Applicera rengöringsmedel med borste, svamp eller industrispruta. Låt 
verka enligt tillverkarens rekommendationer. Medlet får inte i något fall torka på ytan. Skölj rikligt med vatten så att 
rengöringsmedlet helt avlägsnas. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel skall före användning försiktigt provas 
för att säkerställa att det inte påverkar skivytans utseende. 
 

Högtryckstvätt 
Användande av högtryckstvätt utförs med försiktighet så att skivytan inte skadas. Arbeta med lågt tryck, stor 
spridningsvinkel och liten angreppsvinkel. 
 
 
Återanvändning 
Skivorna kan demonteras och monteras upp igen om de är intakta utan hål eller sprickor. Det är enkelt att förändra 
format med sågning. 
 
 
Återvinning 
Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på 
kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material. 
 

Avfallskod 
17 01 07. Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen. 
 
 
 

Box 42013   
SE-126 12   Stockholm  

 Tel:08-506 608 00  
 Fax:08-506 608 99  
 E-post: info@cembrit.se  
 


