
Ldhtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 mddruses nr 49 ,,Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad
nduded ja nende n6uetele vastavuse t6endamise kord" $ 4 sdtestatust kinnitatakse kdesolevaga, et ehitustoode

Reynaers GS 77-FP60 alumiiniumprofiilist iihe- ja kahepoolne profiiluks koos
kUlg- ja tilapaneelidega v6i ilma, tiitip FA-77Fp El6O

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 vastavalt ette
kirjulatud katseplaanile. Inspecta Estonia OU on teostanud to-ote tiiuOit<atsetuse ning tehase esmaUlevaatuse ja tootmisohje
hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje jdirelevalvet ja hindamist.

Kdesolev sertifikaat t6endab, et k6ik vastavuse hindamisele ja tootele esitatavad n6uded, mis on kirjas

prEN 16034:2009

standardi lisas ZA
on rakendatud ja toode vastab ettentihtud nduetele.

Sertifikaat on esmalt viiljastatud 18.12.2013ja kehtib kuni 17.12.2018, kui toode on kooskSlas standardi n6ueteger v6i kui tehase
tootmistingimusi v6i tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida inte.-rnetist aadressil
www.inspecta.com. Serlifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.
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Inspecta Estonia OU
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
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Sertifikaadi nr ET-0116-13-or Lisa 1,
18.12.2013

Toode: Reynaers cS 77-FP60 alumiiniumprofiilist uhe- ja kahepoolne profiiluks koos kulg- ja ulapelneelioega v6iilma, tUtip FA-77FP Et60.

Detailne ukse kirjetdus on toodud kokkuv6ttes nr 200g-Efectis-R0934[Rev.1].

Toote spetsifikatsioon

M66dud (LxK)mm
g-KSCKQmpLeKt ilma kulq- ia ulaoaneelideta
Unepoolse ufse teng
unepootse uKSe tent

1 300 x 2600
Kahepoolse ukse leng zoco x zJvo

^anepootse 
uKSe tent 1 300 x 2300

uKSeKOmpteKt
Uhepoolse ukse leht

3880 x 2985
'1300 x 23oo

Kahepoolse ukse leht* 1300 x 2300
Kiilgosa 970 x rrkse k6rn
Ulaosa ukse laius x 620
Klaasingu maksimaalsed mOOOud utseletrel {LrKlmm
Pyrobel 25MF, paksus 25mm 1136 x 2136
Pyrobel 25EG, paksus 45mm
Pyrostop 60-101, paksus 23mm 'r -r Jb x 2130

936 x2274
ryrusr,uP ou- to r, paKsus 4umm 1136 x2436

lL x 1\, rnm
ryrosrop ou-t u1 , paKsus Z3mm 936 x2274

2352 x 540
Pyrostop 60-201, paksus 25mm I oo0 x zou
I yf vervp uv-z.v t! pdt\uus zlllllll 2094 x250
uKsetarvil(ud
Lukk Kotmepinktirukk wrLKA MB3s-@iKjs 1 838, BKS

9F7354, kahepunktitukk BKS B 1831 0165, BK'S B 1890 1003.
Lukusudamik
Sulgur GEZE TS 5OOO

Dr HahnHinged (Stk)
Liivi

_Automaatselt raskuv ldvepakk p@rrinorrer
* Kahe ukselehe kogulaius <2300mm

Toote klassifikatsioon

fflitFfr.,^..tfj:"t?3:fli,'ly:t:1i'l|t^il3:li [?*Rg?rl:tlgf]r,!k: koos kurs_ ja urapaneeridesa v,6i irma, tuupF A-7 7 F P E 160, ktassifitseerub standard i E N 1 3Sb 1 _2 :ZOOz + m iOOg k;h"*tt jarli"i,}i,

Tuleptisivusklass Et145 / Et26O

Toote isesulgumisv6ime C0

Inspecta Estonia OU
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland
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Sertifikaadi nr ET-0i16-13-or Lisa 1,
18.12.2013

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib jdrgnevate 16pprakenduste korral:
1' Uksekomplekti materjale ja konstruktsiooni ning ukselehtede arvu ja avanemisviisi (lukatavad, hingedega,pdoratavad jne) ei tohi muuta.

2' Lengi m66tmeid v6ib suurendada, kohandumaks suurendatud tugitarindi paksusega. Metalli paksust v6ibsuurendada kuni 25 o/o.

3. Profiilide isolatsioonimaterjali koostist ei tohi muuta.

4. Metalli tUUpi ei tohi muuta.

5' Kui kasutatud vdrv ei suurenda ukse tulepusivust, v6ib kasutada ka alternatiivseid vdrve.
6' soojusisolatsiooni kriteeriumidele vasta.va uksekomplekti ukselehe v6i lengi pinnale (kuid mitte servadele) v6iblisada 1,Smm paksuse dekoratiivse raminaadi voi spboni rihi.
7 ' ftgasj tuupi ja kinnitusviisi koos kinnitite tuirbi ja hulgaga vdtisddre meetri kohta ei tohi muuta vorretdeskatsetatud u ksekom plektiga.

8' Klaasi m66tmeid voib vdhendada maksimaalselt kuni 25% terviklikkuse iatv6i soojuskiirguse jasoojusisolatsiooni kriteeriumi rahuldavate uksekomplektide korral juhul, kui uksekomplerti soojuiis<ilatsioonikriteerium on tEiidetud nii ukselehel kui klaasil kogu kiassifikatsiooni ierioodi.ioo[slr.
9' Katseobjektis olevate klaaside m66tmeid ei tohisuurendada.
10' Klaasija ukselehe vdlisddre vahelist kaugust voi klaasitud avade vahelist kaugust ei tohi vdihendada, v6rreldeskatsetatud uksega.

11' lgasuguste ukse liikumise takistajate, nagu lukkude, riivide ja hingede arvu tohib suurendada, kuid mittevdhendada.

12' seinatarindisse paigaldamisel kasutatavate kinnituste arvu v6ib suurendada, kuid mitte vdhendada.Kinnituspunktide vahelist kaugust v6ib veihendada, kuid mitte suurendada.
13. Ust v6ib paigatdada niijaika kui mittejdika tarindisse.

14. Uksekomplekti m66tmeid v6ib vdhendada 50% laiusest ja75% k6rgusest.
15. Uksekomplekti m66tmete suurendamine ei ole lubatud.

Tdhistus

Toode peab olema tdihistatud. Tiihistusel peab olema ndidatud:

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

Inspecta Estonia OU
Teaduspargi 8, 12618 Tailinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland
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