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Producttype
Lineaire voegafdichtingen en brandafschermingen
Identificatie-/chargenummer
Voegvullingssysteem PYRO-SAFE Voegafdichting, in essentie bestaande uit mineraalvezelplaten,
bij brand opschuimend isolatiemateriaal PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
en bij brand opschuimend plamuursel PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3
zie: Opdruk op verpakking/pakbon
Toepassing
Het voegvullingssysteem “PYRO-SAFE Voegafdichting“ wordt gebruikt voor het afsluiten van lineaire, horizontale en
verticale voegen (tussen bouwdelen in de vorm van lineaire stootvoegen) en dient om de vuurbestendigheid van
ruimte-omsluitende bouwdelen in stand te houden op die plekken waar deze door voegen worden onderbroken of van
elkaar zijn gescheiden.
Fabrikant
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal
Systeem ter beoordeling en verificatie van de bestendigheid van aangegeven prestaties
Systemen 1 en 3
De aangewezen instantie
MPA Braunschweig (Materiaalonderzoek voor het bouwwezen), identificatienummer 0761
heeft zowel de eerste toetsing van de producten (Systemen 1 en 3) alsook de eerste inspectie van de fabriek en van
de eigen productiecontrole (Systeem 1) van de betreffende fabriek uitgevoerd, en verricht de permanente bewaking,
toetsing en certificatie van de in de fabriek toegepaste productiecontrole conform Systeem 1.
De
Conformiteitsverklaring Nr. 0761-CPD-0351
bevestigt dat aan alle vereisten met betrekking tot de erkenning van de in de fabriek toegepaste productiecontrole is
voldaan, zoals aangegeven in de
ETA 13/0543
Aangegeven prestaties
Essentiële kenmerken

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Classificatie conform Bijlage 1 van ETA 13/0543

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1
PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3

Geharmoniseerde
technische specificatie
EN 13501-1

Klasse E

Vuurbestendigheid

Afhankelijk van inbouwtype maximaal
EI 120-H-x-B-20 tot 100,
EI 120-V-x-B-20 tot 100 of
EI 120-D-x-B-20 tot 100, zie: ETA 13/0543

Afgifte gevaarlijke stoffen

Geen gevaarlijke stoffen conform TR 034

Duurzaamheid en deugdelijkheid
voor gebruik

Gebruikscategorie: Type Z1

EN 13501-2

ETAG 026-3

De prestaties van het product waarvoor deze prestatieverklaring is opgesteld, komt overeen met de aangegeven
prestaties. Voor de opstelling van de prestatieverklaring conform EU-verordening Nr. 305/2011 is uitsluitend de
bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. Deze prestatieverklaring is online beschikbaar, onder www.svt.de.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
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