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 EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
Izdošanas datums: 8/08/2014 

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/ ----------- yyyy/# no: dd/mm/yyyy 

 Nr. 1488 - CPR - 0427/W - 2014/1 
1 

Produkta veida unikālais identifikācijas kods: PROMAPAINT® SC4 
2 Produkta veids un partijas numurs: kā norādīts uz produkta iepakojuma. 
3 Paredzētie lietojumi, kā norādīts ETA 13/0198: 

3.1 - PROMAPANTA® SC4 ir izsmidzināma vai ar otu/rullīti uzklājama ūdens tonējoša krāsa, kas izstrādāta konstrukcijas 
tērauda elementu ugunsdrošībai, kas uzstādīti šādos vides apstākļos: 
- iekštelpās (ETAG 018-2 tips Z2), 
- iekštelpās ar augstu mitruma līmeni (ETAG 018-2 tips Z1), 
- iekštelpās un daļēji atklātā vietā (ETAG 018-2. Tips Y). 

 
3.2- PROMAPANINT® SC4 paredzētais pielietojums ir dažāda lieluma konstrukciju tērauda “H” vai “I” siju un kolonnu, taisnstūra un 
apļveida dobu profilu aizsardzība pret ugunsgrēku līdz ugunsizturības klasifikācijai R180 un paredzētajām temperatūrām diapazonā 
no 350°C līdz 750°C. 

4 Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: 
Promat 

International 
Bormstraat, 24 

B-2830 
Tisselt Beļģija 
Ražotne: 34 

www.promat-international.com 
5 Pilnvarotais pārstāvis: nav attiecināms. 
6 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP): 

skatīt tabulu 9. punktā. 
7 Uz būvizstrādājumu neattiecas saskaņotais standarts (hEN). 
8 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais 

novērtējums. 
Attiecībā uz ugunsgrēka aizsardzības produktu PROMAPANINT® SC4 Polijas ITB ir izdevusi ETN Nr. ETA-13/0198 

ETN tiek lietots kā Eiropas tehniskais novērtējums saskaņā ar CPR 66-4. pantu 
ETN ir izdots saskaņā ar ETAG 018-01 un 02 (CPR 66.3 pants). 

Paziņotā produkta sertifikācijas iestāde: Nr. 1488 
Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts 

(Saskaņā ar CPR 66.2. pantu atbilstības sertifikātu saskaņā ar CPD var izmantot ekspluatācijas 
īpašību deklarācijai): 1488-CPR-0427/W 

9 Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 
Būtiskās īpašības: AVCP 

sistēmas 
Veiktspēja Saskaņotā 

tehniskā 
specifikācija 

BR1: Mehāniskā izturība un stabilitāte: nav attiecināms. 
BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā: 
Uguns reakcija: 
Alkīda grunts + PROMAPANINT® SC4 

1 E.  
 
 
 
 

 
ETAG 018-2 

Ugunsizturība: 1 Šī īpašība ir atkarīga no pārbaudītās montāžas. 
Produkta veiktspēju, tostarp lēnās sildīšanas līkni, 
nosaka un analizē saskaņā ar EN 13381–8:2010 
noteiktajiem principiem, un ražotājs to nodrošina 
saskaņā ar šajā EĪD 3.1. punktā paredzēto 
izmantojumu. 
Veiktspējas klases ir noteiktas un deklarētas 
klasifikācijas dokumentā saskaņā ar EN 13501 
piemērojamo daļu. 
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PROMAPANINT® SC4 saderība ar 
gruntīm/pārklājumiem ugunsizturības 
noteikšanai: 

  
Gruntis: šādas epoksīda gruntis ir saderīgas ar 
PROMAPANINT® SC4: 

 

- šķīdinātāja  
- ūdens, 

 
Pārklājumi: sekojoši pārklājumi ir saderīgi ar 
PROMAPANINT ® SC4: 

 

- Divkomponentu poliuretāna, 
- Alkīda. 

 

BR3: Higiēna, veselība un vide: 
Ūdens necaurlaidība: - NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)  

ETAG 018-2 Bīstamu vielu emisija: - Deklarācija (iesniegta tehniskās apstiprināšanas 
iestādē). 

BR4: Lietošanas drošība un pieejamība: nav attiecināms. 
BR5: Aizsardzība pret troksni: nav attiecināms. 
BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma saglabāšana: nav attiecināms. 
Izturīgums: 
Pamata ilgizturības novērtējums: 1 Produkta ekspluatācijas ilgums ir vismaz 10 gadi 

pie šādiem 3. punktā noteiktajiem apstākļiem: 
- Bez virsējā pārklājuma attiecībā uz Z2, 
- Ar karbotānu 134 PU, PURMAL S30 MIX, 
CHEMUKRYL un BARPIDOL S/AIRE Y 
(ieskaitot Z2 un Z1) 
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1. un 2. punktā  identificētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām 
ekspluatācijas īpašībām. 

 
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta tikai saskaņā ar 4. punktā norādītā ražotāja atbildību. 

 
Šī dokumenta lasītājs ir aicināts pārbaudīt šī EĪD jaunāko versiju mājas lapā www.promat-ce.eu . 

 
PROMAPANINT® SC4 drošības datu lapa (DDL) ir pieejama pēc pieprasījuma. 

Ražotāja vārdā parakstīja: 

 
Vārds: C. Janssens 
Amats: Standartu un noteikumu nodaļas vadītājs. 

 
 
 

Tisselt, 8/08/2014. Paraksts: 
          /paraksts/ 
 

 


