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 ® 
Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas(*):  PROMATECT -H 
(*) nurodytas ant galinės kiekvieno apsaugos nuo gaisro skydo pusės 

2 Naudojimo paskirtis kaip nurodyta ETL 06/0206: 
2.1 - PROMATECT®-H – tai priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas apsaugoti pastatų elementus nuo gaisro arba naudoti statybų 
konstrukcijose pagal toliau nurodytą paskirtį: 
1 kategorija: horizontalių membranų apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal standartą EN 13964, 
2 kategorija: vertikalių membranų apsauga, 
3 kategorija: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos,  
4 kategorija: apkrovas laikančios plieninės konstrukcijos; 
5 kategorija: apkrovas laikančios plokščios profiliuotų betoninių plokščių sudėtiniai elementai,  
6 kategorija: apkrovas laikančios betonu užpildytos tuščiavidurės plieninės kolonos, 
7 kategorija: apkrovas laikančios medinės konstrukcijos, 
8 kategorija: priešgaisrinės izoliacijos konstrukcijos, neskirtos apkrovoms laikyti, 
9 kategorija: pastatuose esančios techninės priežiūros konstrukcijos, 
10 kategorija: kitos priešgaisrinės izoliacijos, nepriskirtos nė vienai iš 1–9 kategorijų. 
2.2 - PROMATECT®-H yra priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas naudoti pagal toliau išvardytas paskirtis: naudoti vidaus 
konstrukcijose (EAD 350142-00-1106 Z2 kategorija), naudoti vidaus konstrukcijose esant dideliam santykiniam oro drėgnumui (EAD 
350142-00-1106 Z1 kategorija), naudoti lauko konstrukcijose su daline apsauga (EAD 350142-00-1106 Y kategorija) 

3 Gamintojo pavadinimas ir informacija ryšiams: 
         „Etex Building Performance N.V.“ 

Bormstraat 24 
B-2830 Tisselt 

Belgija 
 Gamykla: 01 

www.promat-international.com 
4  Įgaliotasis atstovas: netaikoma. 
5 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos (AVCP): žr. lentelę 7 skyriuje. 
6a Statybos produktui netaikomas darnusis standartas. 
6b Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos 

techninis liudijimas. 
PROMATECT®-H priešgaisrinės apsaugos produktui buvo išduotas Belgijos techninių liudijimų sąjungos Europos techninis 

liudijimas Nr.06/0206 
Šis ETL buvo išduotas pagal EAD 350142-00-1106. 

Notifikuoto produkto sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749 
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 

0749-CPR-BC1-240-66-06/0206-02 

7 Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
Esminės charakteristikos Eksploatacinių 

savybių 
pastovumo 
vertinimo ir 
tikrinimo 
sistemos 

Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 
specifikacija 

BWR1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma. 
BWR2: gaisrinė sauga: 
Reakcija į ugnį: 1 A1.  

 

EAD 350142-00-
1106 

Atsparumas ugniai: 1 Ši savybė priklauso nuo testuojamos 
konstrukcijos 
Produkto eksploatacinės savybės 
kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje 
parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal 
šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 
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   3.1 punkte nurodytą paskirtį. 
Eksploatacinių savybių klasės nustatomos 
ir deklaruojamos klasifikavimo dokumente 
pagal EN 13501 standarto atitinkamą dalį. 

 

BWR3: higiena, sveikata ir aplinka: 
Hermetiškumas: - Eksploatacinės savybės nenustatytos.  

EAD 350142-00-
1106 

Kenksmingų medžiagų išskyrimas: - Deklaracija. 

Formaldehidų išskyrimas: - Nėra formaldehidų turinčių komponentų. 

BWR4: sauga ir prieinamumas naudojant: 
Lenkimo jėga: 1 Trūkimo modulis ≥ 4,5 MPa (1).  

EAD 350142-00-
1106 

Matmenų stabilumas: 1 Pastovūs matmenys. 
Atsparumas smūgiui ir ekscentrinei 
apkrovai: 

- Eksploatacinės savybės nenustatytos. 

BWR5: apsauga nuo triukšmo: 
Garso izoliacijos savybės: - Eksploatacinės savybės nenustatytos. EAD 350142-00-

1106 
BWR6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas: 
Savitasis šiluminis laidis: - Eksploatacinės savybės nenustatytos.  

EAD 350142-00-
1106 

Laidumas vandens garams (laidumo 
koeficientas): 

- Eksploatacinės savybės nenustatytos. 

Patvarumas: 
Atsparumas vandens poveikiui: - Eksploatacinės savybės nenustatytos.  

 
 

EAD 350142-00-
1106 

Atsparumas permerkimui/sausrai: - Eksploatacinės savybės nenustatytos. 
Atsparumas šaldymui/atodrėkiui EAD 
350142-00-1106 – D priedas): 

- Eksploatacinės savybės nenustatytos. 

Atsparumas karščiui/lietui: - Eksploatacinės savybės nenustatytos. 
Pradinis patvarumo įvertinimas:  Produkto eksploatacinės savybės išlieka 

ne trumpiau kaip 25 metus, jei produktas 
naudojamas pagal Z2 paskirtį (vidaus 
konstrukcijose), Z1 paskirtį (vidaus
konstrukcijose esant dideliam santykiniam 
oro drėgnumui) ir Y paskirtį (lauko 
konstrukcijose su daline apsauga). 

 

BWR7: Tvarus gamtinių išteklių naudojimas: 

 

  Eksploatacinės savybės nenustatytos. 
 

8 Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) konkretūs techniniai dokumentai. 

   Eksploatacinės savybės nenustatytos 
(SPR 36, 38 str.) 

 

(1) 95 % patikimumo lygis. 
 

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 
 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau nurodyto gamintojo 
atsakomybe. 

 
Kviečiame visus, kas skaito šį dokumentą, apsilankyti interneto svetainėje www.promat-ce.eu ir 
susipažinti su naujausia šios Eksploatacinių savybių deklaracijos versija. 

 
PROMATECT®-H saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą.  

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu: 

Vardas, pavardė: Julien Soulhat 
Pareigos: Technikos direktorius, Išorės pastatų eksploatacinės savybės 
 
 Tisselt, 2019-01-24  Parašas: /parašas/ 


