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Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs
Lineārā spraugu hermetizācijas sistēma ar ugunsaizsardzības barjerām
Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā
Spraugu hermetizācijas sistēma PYRO-SAFE Fugenabdichtung obligāti satur minerālšķiedru plātnes,
pārklāšanas viela ugunsgrēka gadījumā PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
un pildvielu, kas uzputojas ugunsgrēka gadījumā PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
Skatiet izstrādājuma etiķeti / piegādes piezīmi
Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju,
kā paredzējis ražotājs
Spraugu hermetizācijas sistēma “PYRO-SAFE Fugenabdichtung” ir piemērota horizontālu un vertikālu lineāru telpu
noslēgšanai (lineāras spraugas starp blakusesošiem komponentiem), un tās funkcija ir uzturēt telpu noslēdzošo
elementu ugunsizturību vietās, kur šie elementi atdalīti viens no otra ar spraugām vai atstarpēm.
Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta
5. punktā
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā
Sistēmas 1 un 3
Pilnvarotā iestāde
Konstrukciju materiālu testēšanas institūts MPA Braunschweig, ID 0761
ir veicis izstrādājuma sākotnējā veida pārbaudi un ražotnes sākotnējā veida apskati, un ražotnes produkcijas kontroli
(sistēma 1) un atbild par ražotnes produkcijas kontroles nepārtrauktu apsekošanu, novērtēšanu un apstiprināšanu
saskaņā ar 1. sistēmu.
Atbilstības sertifikāts nr. 0761-CPD-0351
apstiprina, ka ir izpildītas visas rūpnīcas produkcijas kontroles prasības, kas uzskaitītas
ETA 13/0543
Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Būtiskie raksturlielumi

Veiktspēja

Ugunsizturība

Klasifikācija saskaņā ar ETA 13/0543 1.
pielikumu

Saskaņota tehniskā
specifikācija

EN 13501-1

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

Klase E

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
Ugunsizturība

Atkarībā no iekārtas tipa, maksimāli EI 120-H-XB-20 līdz 100,
EI 120-V-X-B-20 līdz 100 vai
EI 120-T-X-B-20 līdz 100 – skatiet ETA 13/0543

Bīstamu vielu izdalīšanās

Nav bīstamu vielu iekārtā TR 034

Izturība un apkalpojamība

Izmantošanas kategorija veids Z1

EN 13501-2

ETAG 026-3

Izstrādājums, uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst deklarētai veiktspējai. Atbildība par šīs veiktspējas deklarācijas
sastādīšanu gulstas tikai un vienīgi uz šeit minēto Ražotāju.
Ražotāja vārdā parakstīja:

Christian Meyer-Korte
Produktu pārvaldīšanas / privāta marķējuma

Andree Schober
Galvenā inženierijas depart. / ķīmijas nodaļas vadītājs

