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Prohlášení o vlastnostech
Podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích).

Pacifyre® A Akrylový protipožární tmel
Č. 0749 CPR 16-1008.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
 ■ Pacifyre® A Akrylový protipožární tmel.

2. Identifikace výrobku podle článku 11 část 4:
 ■ Viz číslo šarže na výrobku.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:
 ■ Protipožární těsnicí výrobky pro lineární spáry a těsnění spár, viz ETA-16/1008.

4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) stavebního výrobku:
 Systém 1.
 Systém 3 pro reakci na oheň 

5. Jméno a kontaktní adresa:
 ■ J. van Walraven Holding B.V. - Industrieweg 5 - 3641 RK  Mijdrecht - Nizozemsko

6. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
 ■ Nepoužívá se.

7. Evropský dokument pro posuzování, Evropské technické posuzování, orgán pro technické posuzování a notifikovaný orgán:

8. Deklarované vlastnosti:

9.  Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Frank Nijdam
Group Director Product Marketing & Innovation
Mijdrecht, 25.04.2017
J. van Walraven Holding B.V

Protipožární těsnění Lineární spáry a těsnění spár
Oblast použití musí být v souladu s obsahem 
ETA-16/1008.

EAD ETA TAB NB

ETAG 026-3 ETA-16/1008 UBATc BCCA No. 0749

Základní vlastnosti Deklarované vlastnosti / harmonizovaná technická specifikace

Reakce na oheň Třída E podle EN 13501-1

Odolnost proti ohni V souladu s EN 13501-2. Viz příloha

Nebezpečné látky Viz příloha

Trvanlivost a použitelnost Kategorie použití typ Z2 (-5 / +40)
Další Nepoužívá se / Nebyla stanovena žádná vlastnost
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Příloha 1

Uvolňování nebezpečných látek

J. van Walraven předložil Bezpečnostní list materiálu a prohlášení, že výrobek je v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/20063 v platném znění 
(REACH). J. van Walraven prohlásil, že žádné toxické, karcinogenní, toxické pro reprodukci nebo mutagenní chemické látky kategorie  
1 z 2 ≥0,1% hm/hm podle nařízení (ES) č. 1272/20084, ve znění pozdějších předpisů, a jsou uvedeny v „orientačním seznamu nebezpečných 
látek“ skupiny odborníků ES pro nebezpečné látky (EGDS° - s přihlédnutím k podmínkám instalace stavebního výrobku a odtud vyplývajícím 
scénářům uvolňování, které by vedly ke klasifikaci 1 a větám R45 a/nebo R46 a že pro klasifikaci výrobku podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 
byly vzaty v úvahu všechny ostatní nebezpečné látky.

Poznámka: Kromě zvláštních ustanovení týkajících se nebezpečných látek obsažených v tomto Evropském technickém schválení mohou 
existovat další požadavky vztahující se na výrobky spadající do jeho působnosti (např. transponovaná evropská legislativa a národní zákony, 
předpisy a správní předpisy). Aby byly splněny ustanovení Směrnice (EU° n°305/2011), musí být tyto požadavky rovněž splněny, kdykoli a 
kdekoli se uplatňují.
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Příloha 1.2

Lineární spára v pevné konstrukci stěny z betonu nebo cihel.
Pacifyre® A Akrylový tmel použitý s PE- nebo PU- těsnicím provazcem jako výplňovým materiálem.
 

Tloušťka stěny 
(mm)

Hustota stěny 
(kg/m³) Orientace spáry

Symetrická / 
asymetrická Složení těsnění spár Klasifikace

200 500 Vertikální Symetrická

Jak exponovaná, tak 

neexponovaná (*) strana je 

vyplněná 20 mm Pacifyre® A 

a je dále vybavena stlačeným  

PU těsnicím provazcem

EI 240 - V - X - 

W 00 až 20

100 550 Vertikální Symetrická

Jak exponovaná, tak 

neexponovaná (*) strana je 

vyplněná 20 mm Pacifyre® A 

a je dále vybavena stlačeným 

PU těsnicím provazcem

EI 180 - V - X - 

W 00 až 21         

E 240 - V - X -  

W 00 až 21

100 550 Vertikální Asymmetrical

Jak exponovaná, tak 

neexponovaná (*) strana je 

vyplněná 10 mm Pacifyre® A 

a je dále vybavena stlačeným 

PU těsnicím provazcem

EI 180 - V - X -  

W 00 až 11           

E 240 - V - X -  

W 00 až 11

115 600 Vertikální Asymmetrical

Neexponovaná (*) strana je 

vyplněná do hloubky 20 mm 

a je dále vybavena stlačeným 

PU těsnicím provazcem

EI 60 - V - X -  

F - W 00 až 20           

E 90 - V - X -  

F - W 00 až 20

200 550 Vertikální Asymmetrical

Neexponovaná (*) strana je 

vyplněná do hloubky 15 mm 

a je dále vybavena stlačeným 

PU těsnicím provazcem

EI 240 - V - X - 

W 00 až 15

(*) Neexponovaná strana je strana, která je opačnou stranou k ohni. 
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Příloha 1.3

Lineární spára v betonové konstrukci podlahy.
Pacifyre® A Akrylový tmel použitý s PE- nebo PU- těsnicím provazcem jako výplňovým materiálem.

Příloha 2

Související Prohlášení o vlastnostech (Kombinují použití přípravku Pacifyre® A s jinými výrobky). 

Pacifyre® A používaný jako prstencové těsnění pro MKII Protipožární manžetu Prohlášení o vlastnostech č. 0843-CPR-17-0163.
Pacifyre® A používaný jako prstencové těsnění pro protipožární manžetu klasifikace EFC 18190C Warringtonfiregent.

Tloušťka podlahy 
(mm)

Hustota podlahy 
(kg/m³) Orientace spáry

Symetrická / 
asymetrická

Složení těsnění spár
Klasifikace

150 600 Horizontální Asymetrická

Neexponovaná (*) strana je 

vyplněná do hloubky 20 mm 

a je dále vybavena stlačeným 

PU těsnicím provazcem

EI 120 - H - X - 

F - W 00 až 20

(*) Neexponovaná strana je strana, která je opačnou stranou k ohni. 
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