
Technické údaje

Název výrobku PROMAFORM® pevné desky a tvarové dílce PROMAFELT suchá plsť

-1260 -1430 -1600 -1260 -1430 -1600

Klasifikační teplota [oC] 1260 1430 1600 1260 1430 1600

Objemová hmotnost [kg/m3] 260/280 260/280 200 170 160 140

Tepelná kapacita [kJ/kg.K] 1,13 1,13 1,13 1,05 1,05 1,05

Smrštění po 24 h [%] <2 <2 <2 <2 <2 <2 

při zkušební teplotě [oC] 1200 1300 1400 1100 1400 1500 

Tepelná vodivost [W/m.K]200 °C 0,07 0,07 0,05 0,08 0,08 0,08 

400 °C 0,09 0,08 0,06 0,11 0,11 0,10

600 °C 0,11 0,10 0,08 0,15 0,14 0,13 

800 °C 0,15 0,15 0,11 0,22 0,21 0,18 

1000 °C 0,20 0,18 0,15 0,31 0,29 0,27 

1200 °C – 0,22 0,20 – 0,39 0,37 

1400 °C – – 0,26 – – 0,50

Chemické složení [%] Al2O3 44 34 73 47 52 62 

SiO2 56 49 26 53 48 38 

ZrO2 – 17 – – – –

Organické pojivo [%] cca 3 -8 

72

PROMAFORM®, PROMAFELT 
desky a vakuově tvarované dílce z keramických vláken 1260 až 1600 °C

Zpracování a postup

Desky PROMAFORM® a plsť PROMAFELT
mohou být velmi čistě a přesně opraco-
vávány na požadovanou velikost všemi
nástroji a zařízeními na obrábění dřeva.
Při řezání se obecně doporučuje zajistit
odsávání. Na pracovišti by měly být
sledovány maximální povolené
koncentrace prachu v ovzduší.

Lepení

V závislosti na způsobu aplikace lze 
pro lepení materiálů PROMAFORM® 

a PROMAFELT použít vysokoteplotní
pojiva Promat® K 84 nebo ALSIBLOCK®-D.

Charakteristika

PROMAFORM® jsou lehké, tuhé,
vakuově tvarované desky a dílce na bázi
keramických vláken.

PROMAFELTjsou pásy suché plsti 
na bázi keramických vláken.

Tyto lehčené homogenní izolační materiály
s permanentní odolností vůči vysokým
teplotám, s nízkou tepelnou vodivostí,
vysokou odolností proti tepelným šokům
a dobrou chemickou odolností poskytují
výhodné ekonomické řešení pro technicky
náročné vysokoteplotní aplikace.

Vlastnosti a výhody použití

PROMAFORM®

• výborná homogenita a tvrdost v celé
tloušťce vyzdívky

• vysoká mechanická pevnost
• dobrá rozměrová stálost i při vysokých

teplotách
• nízká tepelná vodivost
• odolnost proti teplotním šokům
• rovnoměrné rozložení použitých

směsných vláken
• výborná opracovatelnost
• na vyžádání různé objemové hmotnosti

PROMAFELT
• pružné, rozměrově stálé pásy
• snadno přizpůsobivé do požadovaného

tvaru




