
TOOTE SERTIFIKAAT
ET-0071 -13-oz

Reynaers alumiiniumprofiilist tulet6kkesein F A-77F9-TS El30

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 tooteniiidiseid vastavatt ette
kirjutatud katseplaanile' Inspecta Estonia OU on teostanud toote turiOitatsetuse ning tehase esmatilevaatuse ja tootmisohje
hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje jdrelevalvet ia hindamist.

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

Tulet6kkesein El-30, versioon 1_EST

on rakendatud ja toode vastab tehnilise kirjelduse tingimustele.

Sertifikaat on esmalt vdljastatud 20.06.2011 ja kehtib kuni 19.06.2016, kuitoode on kooskolas tehnilise kirjelduse n6uetega v6i
kui.tehase tootmistingimusi v6i tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida intr;rnetist
aadressil www.inspecta.com. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.
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Vom nr VHEoO4 05 13



Sertifikaadi nr ET-0021 -13-oz Lisa 1,
15.01 .2014

Toode: Reynaers alum iin iu mprofiitist tulet6kkesei n F A-77 F p -TS Et 30.

Detailne seina kirjeldus on toodud summary nr 2008-Efectis-R0g3b aluseks otevates katseprotokollides,katseprotokollis nr 27136177e (Fr, Rosenheim) ning aktsiasettsi Fenster Alumiinium tehnilises kirjeldusesTulet6kkesein El-30, versioon 2 EST.
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Toote klassifikatsioon

Reynaers alumiiniumprofiilist tulet6kkesein FA-77FP-TS El30 klassifitseerub standardi EN 13501-2:2007+el:zo0gkohaselt jdrgnevalt:

Tulepiisivusklass El 30

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib jdrgnevate l6pprakenduste korral:

1. Klaastahvlim66tusidv6ibvdhendada.
2' Klaastahvli kuvasuhet v6ib muuta juhul, kui klaastahvli suurim m66t ning pindala ei suurene.3' Profiilseinas v6ib klaastahvli m 6tusid suurendada kuni20o/o k6rgusest ja20% taiusest, kuid mitte enam kui21% pindatast.

4' Klaasi vahetamine m6ne muu tulet6kkeklaasiga on lubatud juhul, kui on v6imatik toendada, et molemadklaasid kuuluvad samasse klaasi tootegrupii (sama tootj-a) ja omab vdhemalt sama v6i suuremiatnominaalpaksust.

5. Kinnituspunktide omavahelist kaugust v6ib vdhendada.
6. Klaasi paisumisruum eitohierineda sellest, mis on katsetatud.
7. Seinakonstruktsiooni paigaldamisel v6ib selle kalle vertikaalist olla kuni 100.
8. Seinakonstruktsiooni k6rgust ei tohi suurendada.
9. Seinakonstruktsioonilaiustv6ibsuurendada.

: /.'..'
I'

,i!

!i

Inspecta Estonia OU
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn ' ::.

Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta,com

Group headquafters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland TBUST & eUAlTy r.vur!,v inspur:r;r.corn

vorm nrVHE017 03.13 
1n)



Tdhistus

Toode peab olema tdhistatud. Tdhistusel peab olema ndidatud:

o tulepUsivusklass;
o sertifikaadi number:
o sertifikaadivdljaandjanimi;
o tootja nimi;
o valmistamise aasta:o toote identifikatsiooni number.
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