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1 

A terméktípus egyedi azonosító kódja: PROMASPRAY® T 
2 Típus és sorozatszám: minden egyes PROMASPRAY® T zsákon jelölve. 

3 Rendeltetés az ETA 10/0349 alapján: 
3.1 – A PROMASPRAY® T tűzvédelmi termék, melynek rendeltetése épületszerkezetek tűz elleni védelme ill. az alább felsorolt 
szerkezetek kialakítása: 
3. típus: teherhordó betonelemek tűzvédelme, 
 

3.2 – A PROMASPRAY® T tűzvédelmi habarcs alkalmazása:  
– beltéri használat, kivéve 0°C alatt; páratartalom Z1 kivételével (ETAG 018-3:2006 Z2 típus), 
– beltéri használat, kivéve 0°C alatt; magas páratartalom (ETAG 018-3:2006 Z1 típus), 
– beltéri és mérsékelt időjárási behatású használat. A mérsékelt időjárási behatás lehet 0°C alatt, de nem tehető ki eső hatásának 
és csak korlátozottan tehető ki UV sugárzásnak (az UV sugárzás hatásait nem értékelték), (ETAG 018-3:2006 Y típus). 

4 A gyártó neve és értesítési címe: 
Promat France 

Rue de l’Amandier 
F 78540 VERNOUILLET 

Franciaország 
21-es üzem 

www.promat.fr 
5 Meghatalmazott képviselő: nem releváns. 

6 A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (AVCP):  
lásd a 9. pont alatti táblázatot. 

7 A termék harmonizált szabvány (hEN) által nem szabályozott. 

8 A teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, melyre európai műszaki engedélyt (ETA) adtak ki. 
A PROMASPRAY® T tűzvédelmi termékre az ETA-t a CSTB France adta ki 10/0349 számmal. 

Az ETA európai műszaki értékelésként használható a CPR 66.4 pontja alapján. 
Az ETA-t az ETAG 018-01 és -03 alapján adták ki (CPR 66.3 pontja). 

Bejelentett terméktanúsító szervezet: No. 1166 
Tanúsítvány a teljesítmény állandóságáról (a CPR 66.2 pontja alapján 

a CPD szerinti megfelelőségi tanúsítvány alapján a teljesítménynyilatkozat kiadható): 
1166-CPD-0139 

9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

Alapvető jellemzők AVCP rendszer Teljesítmény Harmonizált 
műszaki 
előírások 

BR1: Mechanikai ellenállás és stabilitás: nem releváns. 
BR2: Tűzbiztonság: 
Tűzvédelmi osztály: 1 A1 

ETAG 018-3:2006 

Tűzállóság: 1 Ez a jellemző a vizsgált szerkezet 
függvénye. A gyártó igazolja a termék 
teljesítményét valamennyi vizsgált 
szerkezetben a teljesítménynyilatkozat 3.1 
pontjában felsorolt rendeltetési területeken. 
A teljesítményjellemzőket az EN 13501 
megfelelő része szerint kiállított 
osztályozási dokumentum részletezi. 
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 BR3: Higiénia, egészség- és környezetvédelem: 
Veszélyes anyagok kibocsátása: - Nyilatkozat (a műszaki értékelő 

szervezetnek benyújtva). 
ETAG 018-3:2006 

BR4: Használati biztonság: 
Tapadás: 1 ≥ 1160 N/m2 (1). ETAG 018-3:2006 
BR5: Zaj elleni védelem: 
Hangelnyelés: 1 Ez a jellemző a vizsgált szerkezet 

függvénye. A gyártó igazolja a termék 
teljesítményét valamennyi vizsgált 
szerkezetben a teljesítménynyilatkozat 3.1 
pontjában felsorolt rendeltetési területeken. 
A teljesítményjellemzőket EN ISO 354 
szerint állapították meg. 

ETAG 018-3:2006 Hanggátlás és lépéshanggátlás: 1 Ez a jellemző a vizsgált szerkezet 
függvénye. A gyártó igazolja a termék 
teljesítményét valamennyi vizsgált 
szerkezetben a teljesítménynyilatkozat 3.1 
pontjában felsorolt rendeltetési területeken. 
A teljesítményjellemzőket ill. -szinteket EN 
ISO 140-3 és 140-6 szerint állapították 
meg. 

BR6: Energiatakarékosság és hővédelem: 
Hővezető-képesség: 1 0,041 W/m.K 

ETAG 018-3:2006 Páraáteresztő-képesség (páradiffúziós 
tényező): 

1 2,47 

Tartósság: 

Hevítés és eső okozta károk: - NPD (nincs meghatározott teljesítmény). 

ETAG 018-3:2006 

Magas páratartalom okozta károk: 1 Megfelel (ellenálló). 

Hevítés és hűtés okozta károk: 1 Megfelel (ellenálló). 
Fagyás és olvadás okozta károk: 1 Megfelel (ellenálló). 

Általános tartóssági értékelés: 

 A termékjellemzők alapján a célzott 
felhasználási területen (Y, Z1 és Z2, 
részletezve a 3. pontban) legalább 25 éves 
élettartam igazolható. 

(1) tapadás elvesztése. 

 

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 

teljesítménynek. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

A teljesítménynyilatkozat legújabb változata megtalálható a "www.promat-ce.eu" weboldalon. 

A PROMASPRAY® T biztonságtechnikai adatlapja igényelhető. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

Név:   Vesselin Venkov 
Beosztás:  Műszaki igazgató, Promat SAS 
 

Vernouillet, 2013. július 1.       Aláírás: 

                                                                          


