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 DEKLARĀCIJA PAR TEHNISKAJIEM RAKSTUROJUMIEM 
Izdošanas datums – 02.05.2020. 

Aizstāj 07.09.2017. deklarāciju par tehniskajiem raksturojumiem Nr. 0761 - CPR - 0418 - 2017/1  

 Nr. 1121-CPR-GA5043-2020/1 
1. 

Produkta tipa unikālais identifikators – PROMAPAINT® SC3 
2. Tips un partijas numurs: norādīts uz produkta iepakojuma. 
3. Paredzētā izmantošana – kā norādīts ETA 13/0356: 

3.1. PROMAPAINT® SC3 ir ūdens bāzes izsmidzināma vai ar otu / rullīti klājama karstumā briestoša krāsa tērauda 
struktūrelementu ugunsaizsardzības nodrošināšanai šādos apstākļos: 
- iekštelpās (EAD 350402-00-1106, Z2 tips), 
- iekštelpās ar paaugstinātu gaisa mitrumu (EAD 350402-00-1106, Z1 tips), 
- Iekštelpās un daļēji vides apstākļu iedarbībai pakļautos apstākļos (EAD 350402-00-1106, Y tips), 
- Visos apstākļos (EAD 350402-00-1106, X tips). 

 
3.2. PROMAPAINT® SC3 paredzēts izmantot dažāda izmēra tērauda struktūrelementu ugunsaizsardzībai - “I” un “H” formas sijām 
un statņiem līdz R180 ugunsaizsardzības klasei, četrstūrainām / kvadrātveida dobām sijām, kā arī apaļām un četrstūrainām / 
kvadrātveida dobām kolonnām līdz R120 ugunsaizsardzības klasei projektētajā temperatūrā no 350 °C līdz 750 °C. 
“H” un “I” 

4. Ražotāja nosaukums un adrese saziņai – 
“Etex Building Performance NV” 

Bormstraat, 24 
B-2830 Tiselta, Beļģija, 33. rūpnīca. 

www.promat‐international.com 

5. Pilnvarotais pārstāvis – nav attiecināms 
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP) – 

skat. tabulu 9. sadaļā. 
7. Šis būvizstrādājums nav iekļauts saskaņotajā standartā (hEN). 
8. Deklarācija par tehniskajiem raksturojumiem attiecās uz būvizstrādājumu, kuram izsniegts Eiropas 

Tehniskais Apstiprinājums. 
Ugunsaizsardzības produktam PROMAPAINT® SC3 Apvienotās Karalistes “Warrington Certificate Limited” ir izsniedzis ETA Nr. 

ETA 13/0356 
 

ETA izsniegts saskaņā ar EAD 350402-00-1106. 
Paziņotā iestāde produkta sertificēšanai – Nr. 1121 Tehnisko raksturojumu noturības sertifikāts 

(Saskaņā ar Regulas par būvizstrādājumu tirdzniecību 66.2 pantu, atbilstības sertifikātu, kura saturu nosaka Regula par 
būvizstrādājumu tirdzniecību, var izmantot deklarācijai par tehniskajiem raksturojumiem): 1121 - CPR - GA5043 

9. Deklarētie tehniskie raksturojumi: 
Galvenie raksturojumi Tehnisko raksturojumu noturības 

novērtēšanas un apliecināšanas 
sistēmas 

Veiktspēja Saskaņotās 
tehniskās 
specifikācijas 

BR1 – Mehāniskā izturība un stabilitāte – nav attiecināms. 
BR2 – Drošība ugunsgrēka gadījumā 
Ugunsreakcija 
Alkīda praimeris + 
PROMAPAINT® SC3 

1. E.  
EAD 350402-00-1106 

Ugunsizturība 1. Šis raksturojums atkarīgs no 
pārbaudītās konstrukcijas. 
Produkta tehniskos raksturojumus, 
ieskaitot lēnās karsēšanas līkni, 
nosaka un analizē saskaņā ar 
standartā EN 13381- 8:2010 
noteiktajiem principiem, to nodrošina 
ražotājs saskaņā ar šīs deklarācijas 
par tehniskajiem raksturojumiem 1.3. 
apakšpunktā norādīto paredzēto 
izmantošanu. 

/Tulkojums no angļu valodas/ 
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PROMAPAINT® SC3 saderība ar 
praimeriem un sedzējkrāsām attiecībā uz 
ugunsaizsardzību: 

 Efektivitātes klases nosaka un paziņo 
novērtējuma dokumentā saskaņā ar EN 13501 
attiecīgo daļu. 

 
Praimeri – ar PROMAPAINT® SC3 ir saderīgi 
šādi praimeri: 

 

 
alkīda praimeris, divkomponentu epoksīda sveķi, 
ar cinku bagātināti epoksīda sveķi, cinka silikāts, 
ar cinku bagātināts ligroīns, “Zinga” / 
“Zingaceram” ZM EP MIO HS (izsmidzināmie 
pārklājumi / izsmidzināmais pārklājums + pilnīgs 
pārklājums), “Interguard” 269 (galvanizēts) 

 
Sedzējkrāsas – ar PROMAPAINT® SC3 ir 
saderīgas šādas sedzējkrāsas: 

 

 
“Interthane 990”, “Interlac 665” 

 

BR3 – Higiēna, veselība un vide 
Ūdens necaurlaidība - NDV (Nav deklarēta veiktspēja). 

EAD 350402-00- 
1106 Bīstamu vielu izdalīšana - Deklarācija (aizpilda tehnisko atļauju 

izsniegšanas iestāde). 
BR4 – Drošība un pieejamība lietošanas laikā – nav attiecināms 
BR5 – Aizsardzība pret troksni – nav attiecināms 
BR6 – Enerģijas taupīšana un siltuma aizture – nav attiecināms 
Izturība 
Pamata izturības novērtējums 1 - Produkta tehniskie raksturojumi apliecina 

kalpošanu vismaz 10 gadus 3. sadaļā 
norādītajos apstākļos: 

- bez sedzējkrāsas Z2 tipam, 
- ar alkīda sedzējkrāsu Z2 un Z1 tipam, 
- ar divkomponentu poliuretānu Z2, Z1, Y un 

X tipam. 

 
 

EAD 350402-00- 
1106 

 
 

Iepriekš minētās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajiem tehniskajiem parametriem. 
 

Šī deklarācijas par tehniskajiem parametriem ir izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 305/2011, par to vienpersonisku atbildību uzņemas iepriekš tekstā norādītais ražotājs. 

 
Šī dokumenta lasītāju aicinām pārbaudīt tīmekļa vietnē www.promat-ce.eu atbilstošo šīs deklarācijas par 
tehniskajiem raksturojumiem versiju. 

 
Drošības datu lapa (DDL) produktam PROMAPAINT® SC3 pieejama pēc 

pieprasījuma. Ražotāja vārdā parakstījis – 

Vārds – Žuljēns Soulhets [Julien Soulhat] 
Amats – Starptautisko atļauju izsniegšanas nodaļas vadītājs 

 
/Paraksts/ 

Tiseltā, 02.05.2020. Paraksts – 

 

 


