POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A MATERIÁLY
V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
Dvacáté první století se zatím vyznačuje několika atributy: komunikace, nanotechnologie, rychlost a pohyb. K posledně jmenovanému náleží výměna
informací, a v neposlední řadě transport osob a nákladů pomocí letecké,
říční, silniční a železniční dopravy.
Málokdo dnes neví, co je to bezpečnostní pás, zkratky jako ABS, ASR či
DSTC skloňují i malé děti, bezpečnostní sedačky se staly běžnou součástí
výbavy. Každý ví, jak použít hasící přístroj a Pendolinem jezdíme jako tramvají.
Málokdo ale ví, že i v dopravě – ve vzduchu, na vodě, na silnici či na železnici
je třeba počítat s nebezpečím požáru. Ať již v přepravním prostředku samém
či např. na nádraží nebo v tunelu. A jako jinde, i zde je Vaším věrným
průvodcem ﬁrma Promat.
Promat dodává své výrobky do
leteckých továren ﬁrmy Airbus; jedná se o speciální zpěňující materiál
PROMASEAL®-PL použitý v elektrické
výbavě letounu.
Dále jsme
dodavateli
materiálu
pro nové vozy metra, kde příčka s mnoha prostupy
elektroinstalací zajišťuje požární oddělení salonu
pro cestující od prostoru strojvedoucího.

dveřní modul s panikovým
kováním - interiér žel. vagonu

Mnoha renomovaným výrobcům aut dodáváme
speciální těsnění z materiálů odolávajících vysokým
teplotám (pod motor, k výfuku atp.), výrobcům
kolejových vozidel dodáváme manžety, které se
starají o utěsnění potrubí v případě požáru vagonů;
požární skla a deskový materiál do dveří.

Naše speciálně zaměřená divize PROMARINE® dodává naše materiály do
všech světových loděnic, které se zabývají stavbou hladinových plavidel.
Lodě musí být ještě více zabezpečené proti požáru, neboť požár na lodi
má většinou tragické následky spojené nejen se značnými materiálními
škodami, ale i s vysokými ztrátami na
životech.
Z hořící lodi není kam uniknout; jen do
vody, a to není také žádná výhra. Proto
jsou zde použita naše skla, deskový
materiál pro požárně dělící příčky,
podhledy či kabelové kanály, popř.
jako konstrukční materiál pro nábytek.
Zkrátka a dobře, výrobky Promat najdete nejen na stavbách či v průmyslových
areálech, v bytě či rodinném domku, ale i v letadle, v autě, na železnici či lodi.
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