EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Izsniegšanas datums: 30/07/2014
Aizvietot: Nr --- - CPR --/---- - gggg/# no: dd/mm/gggg
No. 0761-CPR-14/0081-2014/7
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: PROMASTOP® - UniCollar
2. Tipa vai partijas numurs: kā norādīts uz iepakojuma.
3. Paredzētais izmantojums: kā norādīts ETA-14/0089:
3.1. - PROMASTOP® - UniCollar ir uguni apturoša manšete ugunsizturīgu un
ugunsneizturīgu cauruļu (ar vai bez ugunsdrošas izolācijas) šķērsojumiem sienās un
grīdās.
3.2. – Produktu paredzēts:
- lietot iekštelpās ar citu mitruma klasi nekā Z1, izņemot temperatūrās zem 00C (TR
024:2009, tips Z1);
- lietot iekštelpās ar lielu mitrumu, izņemot temperatūrās zem 00C (TR 024:2009, tips
Z1);
- lietot tempetatūrās zem 00C, taču nepakļaujot lietus un UV iedarbībai (TR 024:2009,
tips Y2);
- lietot temperatūrās zem 00C, pakļaujot UV iedarbībai, taču nepakļaujot lietus iedarbībai
(TR 024:2009, tips Y1).
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
Promat GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz
Austrija
5. Pilnvarotais pārstāvis: nav piemērojams.
6. Sistēmu vai sistēmas novērtējuma un pārbaudes ekspluatācijas īpašību noturības:
skat. tabulu 9. punktā.
7. Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts (EN 13279-1).
8. Uz būvizstrādājumu neattiecas Eiropas tehniskais novērtējums.
Austrijas Celtniecības Tehnoloģiju Institūts (OIB,Austria) šim produktam ir izdevis Eiropas
tehnisko novērtējumu ar numuru ETA-14/0089, balstoties uz ETAG 026-1 un ETAG 026-2.
Uzrādītā produkta sertifikācija: 0761(MPA Braunschweig)
Sertifikāts par veikstpējas noturību 0761-CPR-0399

Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Raksturlielumi

Ekspluatācijas īpašības

Ugunsreakcija

E

Ugunsizturība

Šis raksturojums ir atkarīgs no testētās montāžas.
Ugunsizturīgā konstrukcija, kurā tika izmantots šis
produkts, tika testēta un veiktspējas klase tika
noteikta klasifikācijas dokumentā saskaņā ar EN
13501 piemēroto sadaļu.

Ūdensnecaurlaidība

NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).

Bīstamu vielu izdalīšanās

Deklarācija (pievienots Technical Approval Body)

Pamata izturības novērtējums

Saskaņā ar uzrādīto pielietojumu, Y1 klase pēc
EOTA TR024 un atbilstoši ETAG 026-2.

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā
norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais
ražotājs.
Lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni "www.promat-ce.eu", lai apskatītu šīs ekspluatācijas
īpašību deklarācijas jaunāko versiju.
PROMASTOP® - UniCollar drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
Parakstīts ražotāja vārdā:
Vārds, uzvārds: Matthias Wagner
Amats:

Technical Manager, Promat GmbH

Paraksts:

Linz, 2014. gada 30. jūlijā.
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