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mille on turule lasknud

Fenster Alumiinium AS
Paavli 6.10412 Tallinn. EESTI

ja mis on toodetud

Fenster Alumiinium AS
Paavli 6,10412 Tallinn, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehasest v6etud tooteneiidiseid vastavalt ette
kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OU on teostanud toote tritlbikatsetuse ning tehase esmaUlevaatuse ja tootmrisohje
hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje jdrelevalvet ja hindamist.

Kdesolev seftifikaat t6endab, et k6ik tootele esitatavad n6uded, mis on kirjas tehnilises kirjelduses

Tulet6kkesein El-30/60, versioon 2_EST

on rakendatud ja toode vastab tehnilise kirjelduse tingimustele.

Sertifikaat on esmalt vtiljastatud 23.02.2012ja kehtib kuni22.02.2017, kuitoode on koosk6las tehnilise kirjelduse n6uetega voi
kui tehase tootmistingimusi v6i tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist
aadressil www.inspecta.com. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.



Toode: Reynaers alu miin iu m profiilist tu let6kkesein FA-77Fp-TS El 60.

Detailne seina kirjeldus on toodud Summary nr 2008-Efectis-R0933 aluseks olevates katseprotokollides ning
aktsiaselts Fenster Alumiinium tehnilises kirjelduses Tulet6kkesein El-30/60, versioon 2_EST.

Toote spetsifikatsioon

M66dud (L x K)mm
Seinakomplekti m66dud 2960;x 2980
Suurim klaasruut (Pilkington Pyrostop 60-101), paksus 23mm 1392 :x 1900
Suurim klaasruut (AGC Pyrobel25, Pvrobel25 EG DGU), oaksus 25mm/45mm 1146:<2136
Umbosa (alumiinium 2mm + 36mm Promatect-H + 6mm karastatud klaas), paksus
44mm 1395 :x 908

Umbosa (alumiinium 2mm + 44mm Promatect-H + alumiinium 2mm), paksus 48mm 875 x 1914

Toote klassifikatsioon

Reynaers alumiiniumprofiilist tulet6kkesein FA-77FP-TS El60 klassifitseerub standardi EN 13501-2:2007+A'1:2009
kohaselt jdrgnevalt:

Tulepi,isivusklass El 60

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib jdrgnevate l6pprakenduste korral:

1. Klaastahvlim66tusidv6ibveihendada.
2. Klaastahvli kuvasuhet vdib muuta juhul, kui klaastahvli suurim m66t ning pindala ei suurene.
3. Klaasi vahetamine m6ne muu tulet6kkeklaasiga on lubatud juhul, kui on v6imalik t6endada, et mOlemad

klaasid kuuluvad samasse klaasi tootegruppi (sama tootja) ja omab vdhemalt sama v6i suuremat
nominaalpaksust.

4. Kinnituspunktide omavahelist kaugust v6ib vdhendada.
5. Klaasi paisumisruum ei tohi erineda sellest, mis on katsetatud.
6. Seinakonstruktsiooni paigaldamisel v6ib selle kalle vertikaalist olla kuni 100.
7. Seinakonstruktsiooni k6rgust ei tohi suurendada.
8. SeinakonstruktsioonilaiustvOibsuurendada.

Tihistus

Toode peab olema tdhistatud. Taihistusel peab olema ndidatud:

o tulepUsivusklass;
o sertifikaadi number;
o sertifikaadivdljaandja nimi; 

i,. tootja nimi; ,r
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