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DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 0128-PYRO-SAFE-CT
PYRO-SAFE CT
Tip produs
Barieră antifoc pentru cabluri

Tip/Număr lot
Barieră antifoc pentru cabluri PYRO-SAFE CT
Vezi eticheta produsului/nota de livrare
Utilizare preconizată
Bariera antifoc cu utilizare mixtă este utilizată pentru închiderea deschiderilor din pereții ignifugi sau a acoperișurilor
prin care cablurile sunt introduse și ajută să mențină rezistența ignifugă corectă a peretelui sau a acoperișului în
apropierea fiecărei treceri a cablului.
Producător
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal
Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului
Sistem 1
Organism notificat
Institutul de Testare a Materialelor de Construcție MPA Braunschweig, ID 0761
a efectuat o încercare inițială asupra produsului, o inspecție inițială a fabricii și a producției și este responsabil cu
supravegherea continuă, evaluarea și aprobarea controlului producției în fabrică.
Certificatul
de conformitate nr. 0761-CDP-0294
atestă că toate reglementările pentru recunoașterea controlului de producție în fabrică au fost respectate, după cum
sunt prezentate în standardul
ETA 13/0821
Performanță declarată
Caracteristici esențiale
Comportament la incendiu
Rezistență la incendiu

Performanță
Clasificare conform Anexei 1 din standardul ETA
13/0821
Bazându-se pe tipul construcției și componentei
precum și pe cablurile introduse EI 30, EI 45, EI 60,
EI 90, EI 120 – a se vedea standardul ETA 13/0821

Specificații tehnice
armonizate
EN 13501-1
EN 13501-2

Eliberare de substanțelor
periculoase

Fără substanțe periculoase

ETAG 026-2

Durabilitate și Exploatare

Utilizare-Tip categorie X

EOTA TR 024

Performanța produsului reglementat de către această declarație corespunde cu performanța declarată.
Responsabilitatea de realizare a acestei declarații de performanță conform Regulamentului UE nr. 305/2011 se află
exclusiv pe producătorului menționat mai sus.
Această declarație de performanță este publicată pe site-ul web www.svt.de.
Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Christian Meyer-Korte
Șef management produs/Etichetă privată

Andree Schober
Dep. central Inginerie/Șef dep. Chimie

