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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
Dátum vydania: 9/3/2019 

Nahradzuje: č. --- -CPR --/---- - rrrr/# z: mm/dd/rrrr 

 No. 0761-CPR-19/0215-2019/9 
1 

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:   PROMASTOP®-FC MD 
 

2 Typ a výrobné číslo:  ako je uvedené na balení výrobku  

3 Zamýšľané použitie ako je uvedené v ETA-19/0215: 

3.1 - PROMASTOP®-FC MD je protipožiarn manžeta, ktorá sa upravuje na požadovaný priemer potrubia odrezaním patričnej 
dĺžky.Manžeta je so špeciálnym intumescentným tesnením a obalom z nehrdzavejúcej ocele pre horľavé potrubia v požiarnych 
stenách a stropoch 
3.2 - Výrobok je vhodný pre:  
- použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 
024:2009, typ Z2) 
- použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 
024:2009, typ Z1); 
- použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2); 
- použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1);  
- použitie pri všetkých poveternostných podmienkach (TR 024:2009, typ X).  

4 Meno a kontaktná adresa výrobcu: 
Etex Building Performance NV 

Bormstraat 24 
B-2380 Tisselt 

Belgium 
Závod:21 

www.etexgroup.com 

5 Splnomocnený zástupca: neuvedené. 

6 Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): viď tabuľku v časti 9. 

7 Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN). 
8 Vyhlásenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie. 

 Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) vydal ETA s číslom 
ETA-19/0215 

na základe EAD 350454-00-1104 

Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) 
Certifikát nemennosti parametrov 

0761 - CPR - 0799 

9 Deklarované parametre 

Podstatné vlastnosti systémy PONP Parameter Harmonizovaná 
technická 
špecifikácia 

ZP1: mechanická odolnosť a stabilita. 

ZP2: požiarna bezpečnosť: 

Reakcia na oheň: 1 E 

ETA 19/0215 
EAD 350454-00-

1104 

Požiarna odolnosť: 1 Táto charakteristika je závislá od 
testovanej zostavy. Požiarnu odolnosť 
konštrukcie, v ktorej bol výrobok 
zabudovaný, preukazuje výrobca 
v závislosti od zamýšľaného použitia, ako 
je popísané v časti 3.1.  a toto vyhlásenie 
o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. 
Triedy parametru sú stanovené v 
klasifikačnom dokumente v súlade s 
platnými časťami EN 13501.  

ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia: 

Priepustnosť vzduchu: - NPD (Parameter nie je určený)  

Vodonepriepustnosť: - NPD (Parameter nie je určený) ETA 19/0215 
EAD 350454-00-

1104 
Uvoľňovanie nebezpečných látok: - Deklarácia (uložená nan osvedčovacom 

mieste). 

ZP4: bezpečnosť pri používaní: 
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Mechanická pevnosť a stabilita:  NPD (Parameter nie je určený)  

Odolnosť proti nárazu a pohybu: - NPD (Parameter nie je určený)  

Adhézia:  NPD (Parameter nie je určený)  

ZP5: Ochrana pred hlukom: 

Zvuková pohltivosť:  NPD (Parameter nie je určený)  

ZP6: energetická úspornosť a udržovanie tepla: 

Tepelná vodivosť: - NPD (Parameter nie je určený) 

 Priepustnosť vodných pár (koeficient 
prestupu): 

- NPD (Parameter nie je určený) 

Trvanlivosť: 

Posúdenie trvanlivosti:  V súlade s deklarovaným použitím, trieda 
X podľa EOTA TR024 a v zhode s EAD 
350454-00-1104 

ETA 19/0215 
EAD 350454-00-

1104 

 
 
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na 
webových stránkach "www.promat-ce.eu".. 
 
Informčný list výrobku na základe karty bezpečnostných údajov podľa VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO 

(EG) 1272/2008 pre PROMASTOP®-FC MD je prístupný na požiadanie. 
 
 
Podpísal za a v mene výrobcu: 
 
 
Meno:  Bettina Rothböck 
Funkcia: Product Manager Fire Stopping 
 
 
Linz, 9/3/2019 Podpis: 

 


