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 EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Išdavimo data: 2018-06-25 

Pakeičia: 2015-10-01 Nr. 0749-CPR-06/0215-2015/1 
 Nr. 0749-CPR-06/0215-2018/1 
1. Unikalus identifikavimo kodas ir produkto tipas:    PROMAXON®-Typ A 

(*): kaip nurodyta ant kiekvienos apsauginės plokštės apatinės pusės 
2. Panaudojimo sritys, kaip nurodyta Europos techniniame vertinime ETA 06/0215: 

2.1. PROMAXON®-Typ A yra apsaugos nuo gaisro produktas, skirtas pastato elementams nuo gaisro apsaugoti arba 
naudoti pastato konstrukcijose taip, kaip nurodyta toliau: 
1 tipas: horizontalios membranos apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal EN 13964, 
2 tipas: vertikalios membranos apsauga, 
3 tipas: apkrovas laikantys betono elementai, 
5 tipas: apkrovas laikantys plokštieji betoniniai / profiliuotų lakštų kompozitiniai elementai, 
7 tipas: apkrovas laikantys mediniai elementai, 
8 tipas: gaisro atskyrimo konstrukcijos, kurioms netaikomi apkrovų laikymo reikalavimai, 
9 tipas: techninės priežiūros konstrukcijos pastatuose, 
10 tipas: apsaugos nuo gaisro paskirtys, kurių neapima 1–9 tipai. 
2.2. PROMAXON®-Typ A yra apsaugos nuo gaisro produktas, skirtas naudoti: patalpose (EAD 350142-00-1106, Z2 
naudojimo kategorija), pastato išorėje pusiau atvirose vietose (EAD 350142-00-1106, Y naudojimo kategorija). 

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

Bormstraat 24 
B-2830 Tisselt, Belgija 

Gamykla: Nr. 01 
www.promat-international.com 

4. Įgaliotasis atstovas: netaikytina. 
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): žr. lentelę 7 punkte. 
6a. Statybos produktui darnusis standartas (hEN) netaikomas. 
6b. Eksploatacinių savybių deklaracija yra parengta statybos produktui, kuriam išduotas Europos techninis 

vertinimas. 
Apsaugos nuo gaisro produktui A tipo PROMAXON® Europos techninį vertinimą Nr. 06/0215 išdavė „UBAtc“ 

(Belgija)  
Šis Europos techninis vertinimas išduotas pagal ETAG 018-01 ir 04. 

 Notifikuotoji produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749 
Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas: 0749-CPR-BC1-240-66-06/0215-01 

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
 Esminės charakteristikos AVCP sistemos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 

specifikacija 
 BWR1: mechaninis atsparumas ir stabilumas: netaikytina. 
 BWR2:  
 Reakcija į ugnį: 1 A1 

ETAG 018-01 ir 
04 

 Atsparumas ugniai: 1 Ši charakteristika priklauso nuo 
bandomos konstrukcijos. 
Produkto eksploatacines savybes 
kiekvienoje bandomoje 
konstrukcijoje patikrina ir pateikia 
gamintojas pagal atitinkamą 
panaudojimo sritį (žr. šios 
eksploatacinių savybių deklaracijos 
3.1 papunktį). 
Eksploatacinių savybių klasės yra 
nustatomos ir deklaruojamos 
klasifikacijos dokumente pagal 
atitinkamą EN 13501 dalį. 
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 BWR3: higiena, sveikata ir aplinka: 
 Nepralaidumas vandeniui: – NPD (eksploatacinės savybės 

nenustatytos) 
ETAG 018-01 ir 

04 
 Pavojingų medžiagų išskyrimas: – Deklaracija 
 Formaldehido išskyrimas: – Formaldehido turinčių komponentų 

nėra. 
 BWR4: saugumas ir prieinamumas naudojant: 
 Lenkimo stipris: 1 MOR ≥ 5 MPa1 

ETAG 018-01 ir 
04 

 Matmenų stabilumas: 1 Matmenys stabilūs. 
 Atsparumas smūgiui ir ekscentrinei 

apkrovai: 
– NPD (eksploatacinės savybės 

nenustatytos). 
 BWR5: apsauga nuo triukšmo: 
 Garso sugėrimo savybės: – NPD (eksploatacinės savybės 

nenustatytos). 
ETAG 018-01 ir 

04 
 BWR6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas: 
 Šiluminis laidumas: – NPD (eksploatacinės savybės 

nenustatytos). ETAG 018-01 ir 
04  Pralaidumas vandens garams 

(perdavimo koeficientas): 
– NPD (eksploatacinės savybės 

nenustatytos). 
 Patvarumas: 
 Atsparumas vandens poveikiui: – NPD (eksploatacinės savybės 

nenustatytos). 

ETAG 018-01 ir 
04 

 Atsparumas drėkimui / džiūvimui: – NPD (eksploatacinės savybės 
nenustatytos). 

 Atsparumas užšaldymui ir atšildymui 
(ETAG 018-4:2011 – D priedas) 

1 Atitinka (atsparus). 

 Atsparumas karščiui / lietui – NPD (eksploatacinės savybės 
nenustatytos). 

 Bendras patvarumo įvertinimas:  Produkto eksploatacinės savybės 
užtikrina mažiausiai 25 metų 
naudojimą pagal numatytąją paskirtį: 
Z2 (naudojimas patalpose), Y 
(naudojimas pastato išorėje pusiau 
atvirose vietose). 

 BWR7: tvarus gamtos išteklių naudojimas: 
   NPD (eksploatacinės savybės 

nevertintos). 
 

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai 
   Netaikytina (CPR 36, 38 str.)  
1 Patikimumas – 95 proc. 

 
1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.  
 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka 
tik joje nurodytam gamintojui. Su naujausios versijos šia eksploatacinių savybių deklaracija galima susipažinti interneto 
svetainėje www.promat-ce.eu. 
 
Pateikus prašymą, galima gauti PROMAXON®-Typ A saugos duomenų lapą. 
 
Gamintojo vardu pasirašė: 
 
Vardas ir pavardė:    Carl Janssens 
Pareigos:                  standartų ir reglamentų vadovas 
 
Tisselt, 2018-06-25 Parašas: 
 
 /Parašas/ 
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