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Technische gegevens

Volumieke massa (droog, 105 °C) ± 1150 kg/m³ ± 15%

Volumieke massa (50% RH, 23 °C) ± 1240 kg/m³ ± 15%   

Vochtgehalte (luchtdroog) 6 à 10%

Alkaliteit (pH waarde) 7 - 10,0

Afmetingen

Standaardafmetingen (b x l) 1200 x 2500 mm (+ 3/- 3 mm)

Statische gegevens

Buigsterkte (breuk) ≥ 14 MPa 

Treksterkte breuk loodrecht 0,78 N/mm2

Treksterkte breuk parallel 9,89 N/mm2

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven 
enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch 
zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te 
nemen met Promat.

Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande 
kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle 
producten te veranderen of te verbeteren. De technische 
gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifi eke 
omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens 
blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. 
Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze 
gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving

MASTERIMPACT®-RH is samengesteld uit calciumsilicaten, 
cement, organische vezels en toeslagstoffen. 
MASTERIMPACT®-RH is brandwerend, impactbestendig, 
geluidsisolerend en vochtbestendig.

2. Voordelen

• Onbrandbaar
• Zeer hoge stootvastheid
• Sterk en duurzaam
• Zeer vochtbestendig
• Snel en eenvoudig te plaatsen
• Goede akoestische prestaties

3. Toepassingen

• Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in 
binnenklimaat (Z2), binnenklimaat met hoge blootstelling 
aan vochtigheid (Z1) en in binnenklimaat en beschermd 
buitenklimaat (Y):

• Vochtbestendige en/of brandwerende scheidings- en 
voorzetwanden

• Vochtbestendige en/of brandwerende plafonds
• Impactbestendige wanden

4 .Verwerking en afwerking 

MASTERIMPACT®-RH platen kunnen worden verzaagd met 
gereedschap met hardstalen zaagtanden. Raadpleeg het 
Promat Handboek (beschikbaar op www.promat.nl) voor 
gedetailleerde montage- en afwerkingsadviezen.

5. Certificaten & goedkeuringen  

• Brandwerend getest tot 60 minuten volgens de Europese 
normen in diverse   brandwerende constructies.

• Brandreactie: Euroklasse A2,s1, d0 volgens EN 13501-1
• CE-markering volgens ETA 06/0207
• DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu
Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoor-
delingsrapport / technisch advies voor de uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag 

• Plaats de platen tijdens het transport  en de opslag op 
een vlakke ondergrond en dek ze af.

• Sla de platen op paletten in een overdekte en goed ge-
ventileerde  ruimte op.

7. Veiligheid in gebruik

• Zuig stof af dat ontstaat door bewerken (boren, zagen, 
schuren, e.d.) en hanteer de limietwaarden voor beroeps-
matige blootstelling aan totaal en inadembaar stof.

• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Een document met de nodige informatie over het veilig 

gebruik door industriële en professionele gebruikers kan 
worden aangevraagd.


