
 
 

 EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Išdavimo data: 2019-01-11 

Pakeičia deklaraciją Nr. DOP-20170511-14, išduotą 2017-05-12 
 Nr. 0749-CPR-18/0645-2018/01 
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas (*): PROMATEC®-XS 

(*) kaip nurodyta ant ugniai atsparių plokščių užpakalinės pusės. 
2. Naudojimo paskirtis, kaip nurodyta ETA 18/0645: 

2.1. PROMATECT®-XS yra ugniai atsparus produktas pastato elementams nuo gaisro apsaugoti arba naudoti 
toliau nurodytuose pastato konstrukciniuose mazguose: 
1 tipas: horizontalusis apsauginis sluoksnis, įskaitant kabinamąsias lubas pagal EN 13964; 
2 tipas: vertikalusis apsauginis sluoksnis; 
3 tipas: atraminiai betoniniai elementai; 
4 tipas: atraminiai plieniniai elementai; 
5 tipas: atraminiai plokšti įvairūs elementai iš betono, profiliuoto plieno; 
6 tipas: atraminės betonu užpildytos tuščiavidurės plieninės kolonos; 
7 tipas: atraminiai mediniai elementai; 
8 tipas: gaisro atskyrimo mazgai, kuriems nekeliami reikalavimai atlaikyti apkrovą; 
9 tipas: pastatų techninės priežiūros mazgai; 
10 tipas: 1–9 tipams nepriskiriamai apsaugai nuo gaisro. 
2.2. PROMATECT®-XS yra ugniai atsparus produktas, kuris naudojamas viduje (EAD 350142-00-1106 tipas Z2), 
pusiau atvirai lauke (EAD 350142-00-1106 tipas Y). 

3. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas: 
„Etex Building Performance N.V.“ 

Bormstraat 24 B-2830 Tisselt 
Belgium (Belgija) 

Gamykla: 08 
www.promat-international.com 

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma. 
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema ar sistemos: 

žr. 7 punkte pateiktą lentelę. 
6a Statybos produktui darnusis standartas (hEN) netaikomas. 
6b Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos 

techninis įvertinimas: 
Ugniai atspariam produktui PROMATECT®-XS UBAtc (Belgija) išdavė ETĮ Nr. ETA 18/0645.  

Šis ETĮ išduotas pagal EAD 350142-00-1106. 
 Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga Nr. 0749 

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-08 
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Pagrindinės 
charakteristikos 

ESPVT 
sistemos 

Eksploatacinės savybės Darnioji 
techninė 
specifikacija 

ESR1: Mechaninis atsparumas ir stabilumas: netaikoma. 
ESR2: Saugumas kilus gaisrui: 
Reakcija į ugnį: 1 A1.  
Atsparumas ugniai: 1 Šios charakteristikos priklauso nuo bandomo 

mazgo. Produkto eksploatacinės savybės 
užtikrintos kiekviename bandytame mazge, 
gamintojas jas nurodė pagal šios eksploatacinių 
savybių deklaracijos 2.1 punkte nurodytą 
naudojimo paskirtį. Eksploatacinių savybių klasės 
nustatytos ir nurodytos klasifikavimo dokumente 
pagal taikomą EN 13501 dalį. 
 
 

EAD 350142-00-
1106 

ESR3: Higiena, sveikata ir aplinkosauga 
Vandens laidumas: - ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos). 



 
 

Pavojingų medžiagų 
išskyrimas į aplinką: 

- Deklaracija. EAD 503142-00-
1106 

Formaldehidų išskyrimas: - Nėra foramldehidų turinčių komponentų. 
ESR4: Saugumas ir naudojimo prieinamumas 
Atsparumas lenkimui: 1 MOR ≥7 MPa (12,7 mm)  

≥5 MPa (25 mm) (1) 
EAD 503142-00-
1106 

Matmenų stabilumas: 1 Matmenys stabilūs. 
Atsparumas smūgiams ir 
išcentrinėms apkrovoms: 

- ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) 

ESR5: Apsauga nuo triukšmo 
Garso sugerties 
eksploatacinės savybės: 

- ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) EAD 503142-00-
1106 

ESR6: Energijos taupymas ir šilumos išlaikymas 
Šiluminis laidis:  ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) EAD 503142-00-

1106 Laidumas vandens garams 
(perdavimo koeficientas): 

 ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) 

Patvarumas 
Atsparumas vandens 
sukeltam nusidėvėjimui: 

 ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) EAD 503142-00-
1106 

Atsparumas mirkymui / 
džiovinimui: 

 ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) 

Atsparumas užšalimui / 
atitirpimui: 

 Išlaikyta. 

Atsparumas karščiui / 
lietui: 

 ESN (eksploatacinės savybės nenustatytos) 

Pagrindinis patvarumo 
vertinimas: 

 Produkto eksploatacinės savybės išlieka 
nepakitusios bent 25 metus naudojant pagal Z2 
(naudojimas viduje) ir Y (pusiau atviras naudojimas 
lauke) paskirtis. 

ESR7: Tvarus gamtinių išteklių naudojimas 
  ESN (eksploatacinės savybės nevertintos)  

8. Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) specialioji techninė dokumentacija 
   Netaikoma (Statybos produktų reglamento 36 ir 38 

straipsniai)  
 

(1) 95 % patikimumas 
 
Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. 
 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (ES) tik 
pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 
Jeigu norite peržiūrėti naujausią šios eksploatacinių savybių deklaracijos versiją, apsilankykite interneto svetainėje 
www.promat-ce.eu.  
 
PROMATECT®-XS saugos duomenų lapas išduodamas gavus prašymą. 
 
Gamintojo vardu pasirašo: 
 
Vardas, pavardė:  Eric Bertrand  
Pareigos:  „Etex Building Performance“ inovacijų ir technologijų centro vadovas  
 
 
Tisselt, 2019-01-11    Parašas:   /Parašas/ 
 


