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IZJAVA O LASTNOSTIH
Nr. 01260000-PYRO-SAFE-DG
PYRO-SAFE DG

Tip izdelka
Upogljiva protipožarna tkanina, ki se ob požaru speni
in protipožarne mase, ki se ob požaru spenijo
Identifikacija/številka serije
Upogljiva protipožarna tkanina, ki se ob požaru speni
PYRO-SAFE DG-CR, PYRO-SAFE DG-CR SK, PYRO-SAFE DG-CRF
Premaz, ki se ob požaru speni PYRO-SAFE DG
Polnilo, ki se ob požaru speni PYRO-SAFE DG-SC
glejte vtis na vsebniku/dobavnico
Namen uporabe
Potrebne komponente, ki se ob požaru spenijo, za preprečevanje izstopanja toplote in širjenja požara, v gradbenih
izdelkih, gradbenih sklopih in gradbenih vrstah, med njimi ali na njih, pri katerih veljajo zahteve glede protipožarne
zaščite
Izdelovalec
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Strasse 86
D - 21217 Seevetal
Sistem za ocenitev in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistema 1 in 3
Priglašeni organ
Zavod za preizkušanje gradbenih materialov Braunschweig (Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Braunschweig), številčna oznaka 0761
je izvedel prvo preizkušanje izdelkov (sistema 1 in 3) in prvo inšpekcijo obrata in interne proizvodne kontrole (sistem 1)
in stalno nadzira, ocenjuje in potrjuje interno proizvodno kontrolo v skladu s sistemom 1.
Potrdilo o skladnosti št. 0761-CPD-0287
potrjuje, da so bile izpolnjene vse zahteve glede priznavanja interne proizvodne kontrole, ki so navedene v
ETA 13/0100
Deklarirane lastnosti
Bistvene značilnosti

Lastnosti

Harmonizirana tehnična
specifikacija

Vedenje pri požaru
PYRO-SAFE DG

B-s1,d0

PYRO-SAFE DG-CR

B-s1,d0

PYRO-SAFE DG-CR SK, PYRO-SAFE DG-CRF,
PYRO-SAFE DG-SC

E

Sproščanje nevarnih snovi

ni nevarnih snovi

ETA 13/0100

Kategorije uporabe

Tipp X, Y1, Y2, Z1, Z2

EOTA TR 024

DIN EN 13501-1

Značilnosti izdelka, za katerega je bila izdana izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim lastnostim. Za izdajo te izjave o
lastnostih je odgovoren izdelovalec, naveden v tej izjavi o lastnostih.
Podpisnik za izdelovalca in v imenu izdelovalca:

p.p. Christian Meyer-Korte
Proizvodni in prodajni menedžer
Industrija in OEM

p.p. Andree Schober
Centrala tehnika/
Vodstvo kemija

