
VASTAVUSSERTIFIKAAT
ET-0060-13-or lnspecta

L€ihtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.05.2004 maaruses nr 123 ,,Ehitusmaterjali ja -toote n6uetele vastavuse
t6endamise liord ja eil liifi ehitustoodete n6uetele vastavuse t6endamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid" $141
satestatust kinnitatakse kdesolevaga, et ehitustoode

Puidust helikindel tulet6kke vdlisuks Elr30/Rw40dB Ex

mille on turule lasknud

Haapsalu Uksetehase AS
Aadress: Masti 8, Uuem6isa, 90401 Ridala vald, Lddnemaa, EESTI

ja mis on toodetud

Haapsalu Uksetehase AS
Aadress: MastiS, Uuem6isa, 90401 Ridala vald, Litdnemaa, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehasest v6etud tooteniiidiseid vastavalt ette
kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OU on teostanud toote esmase tUUbikatsetuse ning tehase esmatilevaatuse ja
tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje jiirelevalvet 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 etten€ihtud n6uetele.

Sertifikaat on viiljastatud 02.09.2011 ja kehtib kuni 01.09.2016, kui toode on koosk6las standardi n6uetega v6i kui tehase
tootmistingimusi v6i tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil
www.inspecta.ee. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisas 1.
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Sertifikaadi nr ET-0060-13-or Lisa 1,
14.02.2013 lnspecta

Toode: Puidust helikindel tulet6kke vdlisuks Elr30/Rw40dB Ex.

Detailne ukse kirjeldus on toodud katseprotokollis nr WT-S-00726-11, 11.02.2011 (VTT) ning Haapsalu
U ksetehase AS teh nilises kirjelduses TK 1 :201 1 .

Toote spetsifikatsioon

M66dud (L x K)mm
Leng 2090 x 990
Ukseleht koos mantliqa 925x2040
Ukselehe oaksus 64
Uksetarvikud
Lukk Ablov 4190
Vasturaud Ablov 4690
Hinqed (3 ukselehel) Pandoor Zn

Toote klassifikatsioon

Puidust helikindel tulet6kke vdlisuks El.r30/Rw40dB Ex klassifitseerub standardi EN 13501-2:2007+A1:2009
kohaselt jdrgnevalt:

Tulepiisivusklass Ell 30

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehti b jdrg nevate l6pprakend uste korral :

L Ukselehe paksust ei tohi vdhendada, kuid v6ib suurendada.

2. Ukselehe paksust jalvOitihedust v6ib suurendada tinginnusel, et kaaltervikuna ei suurene rohkem, kui25o/o.

3. Puidup6histe plaatide (puitlaastplaadid, plokkplaadid jt) koostis (nditeks, liimvaigu tUUp) ei tohi erineda sellest,
mis katsetati.

4. Puitlengide (koos valtsiga) ristl6ike m66tmeid jalvdi tihedust ei tohi vahendada, kuid v6ib suurendada.

5. Kui kasutatud vdrv ei suurenda ukse tulepUsivust, v6ib kasutada ka alternatiivseid vdrve.

6. Soojusisolatsiooni kriteeriumidele vastava uksekomplekti ukselehe v6i lengi pinnale (kuid mitte servadele) v6ib
lisada 1,Smm paksuse dekoratiivse laminaadi v6ispooni kihi.

7. Muudatusi katsetatud dekoratiivsete kattekihtide osas v6ib teha (nt vdrv, muster, tootja), aga tuleb jddda sama
tUUpi ja sama paksusega materjali juurde.

8. Seinatarindisse paigaldarnisel kasutatavate kinnituste arvu v6ib suurendada, kuid mitte vdhendada.
Kinnituspunktide vahelist kaugust v6ib viihendada, kuid mitte suurendada.

9. lgasuguste ukse liikumise takistajate, nagu lukkude, riivide ja hingede arvu tohib suurendada, kuid mitte
vdhendada.

10. M66tmete vdhendamine on lubatud.

11. M66tmete suurendamine eiole lubatud.
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Sertifikaadi nr ET-0060-13-or Lisa 1,
14.02.2013

Tihistus

Toode peab olema tdhistatud. Tdhistusel peab olema ndidatud:

o tulepUsivusklass;
o sertifikaadi number;
o sertifikaadivdljaandja
r tootja nimi;
o valmistamise aasta:
. tooteidentifikatsiooni
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