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l-]им техн i ч н им свiдоцтвом п iдтверджуеться п ридатн icTb будi вел ьн их
виробiв зазначеного нижче найменування для застосування в будiвництвi
за показниками, наведеними у цьому технiчному свiдоцтвi.

Найменування будiвельного виробу
грЕБlнчАтl дЕФормАцlЙнl шви тЕNSАФF|NGЕR GF

Призначення

для трАнспортних споруд, БудlвЕль тА споруд рlзнOмАнlтного признАчЕння

Заявник
ФlрмА "MAGEBA sA"
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Виробник
ФlрмА "MAGEBA SA"
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опис фiзичних характеристик, властивостей та функцiонального
призначення будiвельного виробу

Гребiнчатi деформацiйнi шви ТЕNSд@FINGЕR GF призначенi для транспOртних спOруд,

будiвелЬ .1, aпоруД рiiномiнiтногО призначення, в яких виникао необхiднiсть в перемiщеннях мiж

ana"erra", конiтруi<цii, що викликанi температурою та iншими впливами за умови збереження

бЬзперервностi Be|iHboi поверхнi споруди та забезпечення герметичностi деформацiйного шва,

дефоьмьцiйнi шви' хараперизуються перемiщеннями одного або двох кiнцiв в одному напрямку з

розкрипям швiв до 600 мм.

матерiали та вироби, що застосовуються для вигOтOвлення Фебiнчатих деформацiйних швiв

TENSAoFlNGER GF:- ] ,р.ойч.riсекцii, основа шва (включно з пластиною водовiдвiдного жолоба) - сталь класу 50

вiдповiдно до ASTM А709;
- притискнапрр(ина-хромованаст:lль'1.4310вiдповiднодоЕN10270-3-1,4310;
- болти високомiцнi - вiдповiдно до ASTM А490;

- ryмовий профiль жолоба - EPDM 65 ShA.

Допустима ЬфЬра застосування гребiнчатих деформацiйних швiв ТЕNSдоFlNGЕR GF:

. по геологiчних та геофiзичних умовах:
- звичайнi умови будiвництва;
- будiвництво в сейсмiчних районах;
- будiвництво на просадочних rpyнTax.

о по природно-клiматичних умовах
- допустима розрахункова iимова температура зовнiшнього повiтря MiHyc 50 0С (найхолоднiша

п'ятиденка, забезпеченiсть 0,98);
r iопустrмий ступiнь аiресивностi зовнit_iнього середовища - вiдповiдае аФесивнOму

середовищу для транспортни* умов та визначаоться прийнятими в проепi конкретними технiчними

вимOгами;
- допустима зона вологостi визначаоться згiдно з ДБн в,2,6_31 ,

опо силових впливах - несуча здатнiсть решiпастоi конструкцiТ шва достатня дяrcприйняпя

розрахункових вертикальних та юризонтальних навантажень, що вiдповiдають вимогам !Бн в,1,2-15,

. по умOвах експлуатацll:
- допустимi перемiщення обмежуються дiапазоном до 600 мм;

- БрiБrriуоrЙИ npoOino ЬЬii.,irоr.rrй ,rо. рiвня поверхнi проiЪноi частини i захищений цим

вiд безпосереднього контапу з колесами та робочими органами спецтранспорту; 
_ _-,^---.йй;rЬрir, 

,рЬОi*r.того деформацiйного шва ТЕNSд@FINGЕR GF розташована на

одному рiЁнi з проjзнЬю частиною, що забезпечуо плавне спряження шва з проiзною частинOю.



Показники, що характеризують piвeнb безпеки для }киття i здоров'я
людини, майна та навколишнього природного середовища

1. Гiгiенiчна безпека: згiдно висновку санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи.
Об'еп експертизи вiдповiдао встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: BMicT

хлоропрену в атмосферному повiтрi населених мiсць не бiльше - 0,02 мг/мЗ; iзопрену олiгомерiв
(димерiв) - 0,003 мг/мЗ; 1,3-бутадiену (дивiнiлу) - 3,0 мг/м3; стиролу - 0,04 мг/мЗ; епiхлоргiдрину -

0,2 мг/мз,

2, Пожежна безпека: зразки матерiалу EPDM (етилен-пропiлен-каучук), що входить до складу
конструкцiй Mageba опорних частин та деформацiйних швiв, що використовуються при будiвництвi
транспортних споруд, середньою товщиною 6,0 мм, згiдно з пунпом 4.3 ГОСТ 12.1,044-89 належать до
групи Iорючих матерiалiв середньоi займистостi (Дm>60 %; 30s r .*<240 с).

Умови виробництва, застосування, зберiгання i здiЙснення контролю
якостi

3астосування гребiнчатих деформацiйних швiв TENSA@FlNGER GF здiйснюеться вiдповiдно до
затвердженоТ у встановленому порядку проектноТ документацii на будiвництво конкретного об'опа
вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв в YKpaTHi з урахуванням iнструкцiй та рекомендацiй
виробника та документiв, на пiдставi яких складено висновок щодо пiдтвердження придатностi таких

виробiв дя застосування.
Поставка комплепiв гребiнчатих деформацйних швiв TENSAФF|NGER GF та ii влаштування

здiйснюеться при дотриманнi гарантiйних зобов'язань виробника та пiдрядноТ органiзацii,

Якiсть виконання будiвельно-монтажних робiт по влаштуванню гребiнчатих деформацiйних швiв

TENSA@FINGER GF забезпечуоться шляхом jx систематичного контролю виробником та пiдрядною

органiзацiою.

Правильнiсть влаштування гребiнчатих деформацiйних швiв TENSA@FlNGER GF
пiдтвердlкуеться акгом, в якому вказують температуру повiтря при ix влаштуваннi, температуру

замикання нерозрiзноi прогоновоТ будови, зсуви i кути повороту як вздовж, так i впоперек oci споруди.

Мiнрегiон Украiни, видаючи це Технiчне свiдоцтво, не несе вiдповiдальностi за можливi

порушення виробниками вимог нормативних документiв як чинних, так iтих, якi MolqTb втратити

чиннiсть або наберль чинностi за час дiТ цього Технiчного свiдоцтва.

l_]e Технiчне свiдоцтво не звiльняе виробникiв продукцii вiд вiдповiдальностi за застосування,

Технiчне свiдоцтво не установлюе aBTopcbKi права на технiчнi та технологiчнi рiшення,



Перелiк документiв, на пiдставi яких складено висновок щодо
пiдтвердження придатностi таких виробiв для застосування

1. Висновок науково-технiчноТ експертизи flП "!ержавний дорожнiй науково-дослiдний iнститр

iMeHi М.П.Шульгiна" щодо придатностi дя застосування в будiвництвi гребiнчатих деформацiйних швiв

TENSA@FlNGER GF виробництва Mageba SA (Швейцарiя) зiд 14.05.2012.

2, Висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноj експертизи

Nc 05.03.02-03/2442В.

вiд 27.03.2012

3. Лист та Протокол Nc 01-2012 flослiдно-випробувальноТ лабораторiТ УЗД ry
flерlоехногенбезпеки в др Крим експериментальнOго визначення групи гOрючих та ваккOгOрючих

матерiалiв згiдно з ГОСТ 12.1.044_89 зразкiв матерiалу EPDM (етилен-пропiлен-каучук), що входить до

скпаду конструкцiй Mageba опорних частин та деформацiйних швiв, що використOвуються при

будiвництвi транспортних споруд, середньою товщиною 6,0 мм вiд 17.042012.

5. ДБН В.1 .2-15-2009 "Навантаження та впливи. Мости та труби.".

5. ffБН В.2.6.-31:2006 "Теплова iзоляцiя будiвель".

6. гост 12.,1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ

и материалов. Номенклаryра показателей и методы их определения.".

7. Технiчнi описи матерiалiв.

технiчне свiдоцтво видано на пiдставi рiцJення науково-технiчнот
ради MiнperioHy УкраТни .. ]Q ,,. травня 2012 р. Nэ 84

3аступник MiHicTpa {.B.lcaeHKo

Витяг з постанови Кабiнету MiHicтpiB Украiни вiд 1 березня 2006 р. Na 240 (Про затвердження Гlравил пiдтзердження придатностi
нових будiвельних виробiв для застосуванняп:

п. 2 Правил "Правrlла обов'язьовi для центральних i мiсчевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування,
opaaHiB державного нагляду та контролюl юридичних i фiзичних oci6, якi здiйсчюю,гь проекгування, нове будiвництво, рекон(трукцiю,
реставрацiю або ремонт будiвельта слоруд, виробництво iпостачання будiвельних виробiв,>
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