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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Išdavimo data: 7/6/2018 

Pakeičia: m.-mėn.-d. Nr. ---  - CPR --/---- - metai/# 

 No. 0761-CPR-16/0311-2018/7 
1 

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:   PROMASTOP®-S 
                                         PROMASTOP®-L 
 

2 Tipo ir partijos numeriai:  nurodyti ant produkto pakuotės  

3 Numatyta produkto naudojimo paskirtis, kuri nurodyta ETA-16/0311: 

3.1 - PROMASTOP®-S/L yra įvairių matmenų gaisrą stabdančios pagalvės degioms ir nedegioms vamzdžių perėjimo vietoms (su 
degia izoliacija arba be jos), taip pat kabeliams ir kabelių ryšuliams ugniai atspariose sienose ir grindyse. 
3.2. Produktas skirtas:  
- naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir 
UV spindulių (TR 024:2009, Z2 tipas); 
- naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis didesnis arba lygus 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo 
lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z1 tipas); 
- naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C , tačiau reikia saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Y2 tipas); 
- naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, galimas UV spindulių poveikis, tačiau reikia saugoti nuo lietaus (TR 024:2009, Y1 
tipas); 
- naudoti eroziją sukeliančiomis sąlygomis (TR 024:2009, X tipas); 

4 Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

Etex Building Performance NV 
Bormstraat 24 
B-2380 Tisselt 

Belgium 
Gamykla:21 

www.promat-international.com 

5 Įgaliotasis atstovas: netaikoma. 

6 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (angl. AVCP): žr. 9 skyrių. 

7 Statybos produktas neatitinka  darniųjų statybos produktų standartų. 
8 Eksploatacinių savybių deklaracija yra susijusi su statybos produktą, kuriam Europos techninis įvertinimas 

buvo išduotas. 
 Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) Šiam gaminiui ETA dokumentą išdavė 

ETA-16/0311 
pagal ETAG 026-1 ir ETAG 026-2 

Paskirtoji (notifikuotoji) produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) 
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas 

0761 - CPR - 0724 

9 Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinių 
savybių 
pastovumo 
vertinimo ir 
tikrinimo 
sistemos 

Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 
specifikacija 

Esminis statinio reikalavimas (BR1): mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

Esminis statinio reikalavimas (BR2): gaisrinė sauga: 

Reakcija į ugnį (ugnies plitimą): 1 E 

ETA 16/0311 
ETAG 026-2 

Atsparumas ugniai: 1 Ši savybė priklauso nuo bandomos 
sistemos. Eksploatacines gaminio savybes 
kiekviename bandomame konstrukcijos 
tipe įrodo gamintojas priklausomai nuo 3.1 
skirsnyje nurodytos paskirties ir kaip 
įrodymas pateikiama ši eksploatacinių 
savybių deklaracija. Eksploatacinių 
savybių klasės nurodomos ir paaiškinamos 
klasifikacijos ataskaitoje pagal EN 13501 
taikomą dalį. 
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Esminis statinio reikalavimas (BR3): higiena, sveikata ir aplinkos apsauga: 

Oro laidumas: - Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) 

 

Vandens nepraleidžiamumas: - Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) ETA 16/0311 

ETAG 026-2 Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką: - Deklaracija (pateikta techninio vertinimo 
įstaigai) 

Esminis statinio reikalavimas (BR4): naudojimo sauga: 
Mechaninis atsparumas ir stabilumas:  Eksploatacinės savybės nenustatytos 

(angl. NPD) 
 

Atsparumas smūgiams ir judėjimui: - Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) 

 

Sukibimas:  Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) 

 

Esminis statinio reikalavimas (BR5): apsauga nuo triukšmo: 

Oru sklindančio garso izoliacija:  Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) 

 

Esminis statinio reikalavimas (BR6): energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas: 

Šilumos laidumas: - Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) 

 
Laidumas vandens garams  (vandens garų 
laidumo koeficientas): 

- Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(angl. NPD) 

Patvarumas: 

Pagrindinis patvarumo įvertinimas:  Pagal deklaruotą naudojimo paskirtį – X 
klasė pagal EOTA TR024, atitinka ETAG 
026-2. 

ETA 16/0311 
ETAG 026-2 

 
 
1 ir 2 punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas 
eksploatacines savybes.. 
 
Eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4 punkte nurodyto gamintojo asmenine atsakomybe.. 
 
Naujausią informaciją rasite svetainėje www.promat-ce.eu.. 
 
Produkto informacinis lapas parengtas pagal Saugos duomenų lapą VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO 

(EG) 1272/2008 PROMASTOP®-S/L galima gauti pateikus prašymą. 
 
 
Pasirašyta gamintojo ir jo vardu: 
 
 
Vardas, pavardė:  Bettina Rothböck 
Pareigos:  Product Manager Fire Stopping 
 
 
Linz, 7/6/2018 Parašas: 

 


