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L{им техн iч н им свiдоцтвом п iдтверджуеться п ридатнiсть будi вел ьн их
виробiв зазначеного нижче найменування для застосування в будiвництвi
за показниками, наведеними у цьому технiчному свiдоцтвi.

Найменування будiвельного виробу
одно- тА БАгАтопроФlльнl (модульнl) дЕФормАцlЙнl шви TENSA GR|P RS,

TENSA MODULAR LR

Призначення

для трАнспортних спOруд, БудlвЕль тА споруд рlзномАнlтного признАчЕння

Заявник
ФlрмА "MAGEBA sA"

soLlsTRAssE 68, 8l80 BuLAH, sWlTzERцND

Виробник
ФlрмА,мАGЕвА sA"

SOLISTRASSE 68, 8t80 BULAH, sWпzЕRцND





- допустима зона вологостi визначаеться згiдно з ДБН В.2.6-31;
- допустимий ступiнь агресивностi зовнiшнього середовища - вiдповiдао агресивному

середовищу для транспортних умов та визначаеться прийнятими в проепi конкретними технiчними
вимOгами;

опо силових впливах - несуча здатнiсть решiпастот конструкцii шва достатня для сприйняпя
розрахункових вертикальних та горизонтальних навантакень, що вiдповiдають вимогам !БН В.1 .2-15.

. по умовах експлуатацii:
- герметизуючий профiль допускао горизонтальнi перемiщення в напрямi перпендикулярному oci

шва *40 мм;
- допустимi перемiщення обмежуються дiапазоном 160 - 1400 мм з модулем 80 мм;
- герметизуючий профiль розташований ниlсlе рiвня поверхнi проIзноТ частини i захищений цим

вiд безпосереднього контапу з колесами та робочими органами спецтранспорry;
- верхня поверхня деформацiйного шва розташована в одному piBHi з проiзною частиною або

ниюЕ Hej в межах 3 - 5 мм, що забезпечуе плавне спряження шва з проiЪною частиною;
- замiна або виправлення герметизуючого профiлю можливо зверху за допомогою простого

лома, що застосовуеться для монтажу автопокришок, при цьому зазор мiж модулями повинен
становити бiльше 25 мм; зазор забезпечуоться природнiм шляхом або перемiщенням промiжного
елемента.

Фiрма надае юридичну гарантiю на функцiональнi якостi модульних деформацiйних швiв
протягом 5 poKiB з дати поставки.

Показники, що характеризують piBeнb безпеки лля життя i здоров'я
людини, майна та навколиttJнього природного середовища

1. Гiгiенiчна безпека: згiдно висновку санiтарно+пiдемiологiчноi експертизи.

0б'еп експертизи вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки/показникам: BMicT

хлоропрену в атмосферному повiтрi населених мiсць не бiльше - 0,02 мг/м3; iзопрену олiгомерiв
(димерiв) - 0,003 мг/мЗ; 1,3-бутадiену (дивiнiлу) - 3,0 мг/м3; сгиролу - 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 товциною 6,0 мм, згiдно з пунпом 4.3 ГОСТ '12,1.044-89 належать до
rрупи горючих матерiалiв середньоi займистостi (Am>60 %; 30s т .*s240 с).

Умови виробництва, застосування, зберiгання i здiйснення контролю
якостi

3астосування одно_ та багатопрофiльних (модульних) деформацiйних швiв Tensa Griр RS, Тепsа
Modular LR здiйснюеться вИповiдно до затверркеноi у встановленому порядку проепноi документацii
на будiвництво конкретного об'епа вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв в YKpalHi з

урахуванням iнструкцiй та рекомендацiй виробника та документiв, на пiдставi яких складено висновок

щодо пiдтвердlкення придатностi таких виробiв дя застосування.
Поставка комплепiв модульних деформацiйних швiв та Тх влашryвання здiйснюеться при

дотриманнi гарантiйних зобов'язань виробника та пiдрядноТ органiзацiТ.



Якiсть виконання будiвельно-монтажних робiт по влаштуванню модульних деформацiйних швiв
забезпечуоться шляхом Iх систематичного контролю виробником та пiдрядною органiзацiею.

Правильнiсть влаштування модульних деформацiйних швiв пiдтверджуоться апом, в якому
вказУютЬ температуру повiтря при Тх влаштуваннi, температуру замикання нерозрiзноТ прогоновоi
будови, зсуви i кри повороту як вздовж, так i впоперек oci споруди.

Мiнрегiон УкраIни, видаючи це Технiчне свiдоцтво, не несе вiдповiдальностi за моltиивi
порУшення виробниками вимоr нормативних документiв як чинних, так i тих, якi моltоль втратити
чиннiсть або наберрь чинностi за час дiТ цього Технiчного свiдоцтва.

L|e Технiчне свiдоцтво не звiльняо виробникiв лродукцii вiд вiдповiдальностi за застосування.
Технiчне свiдоцтво не установлюе aBTopcbKi права на технiчнi та технологiчнi рiшення.

Перелiк документiв, на пiдставi яких складено висновок цодо
пiдтвердх(ення придатностi таких виробiв для застосування

1. Висновок науково-технiчноТ експертизи ДП "Державний дорожнiй науково-дослiдний iнститл
iMeHi М.П.Шульгiна" щодо придатностi для эастосування в будiвництвi одно- та багатопрофiлыtих
(модульних) деформацiйних швiв Tensa Grip RS, Тепsа Моdчlаr LR виробництва Mageba SA
(Швейцарiя) вiд 14.05.2012.

2. Висновок державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
N9 05.03.02-03/24428.

3. Лист та Протокол Ns 01-2012 !ослiдно-випробувальноi лабораторiТ УЗД ry
!ерlсехногенбезпеки в АР Крим експериментального визначення групи горючих та вФккогорючих
матерiалiв згiдно з ГОСТ 12.1.044-89 зразкiв матерiрлу EPDM (етилен-пропiлен-каучук), що входить до
склфу конструкцiй Mageba опорних частин та деформацiйних швiв, що використовуються при
будiвництвi транспортних споруд, середньою товщиною 6,0 мм вiд 17.042012.

4. flБН В.2.6.-31:2006 "Теплова iзоляцiя будiвель".
5. ГOСТ 12.'1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность вещесгв

и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.".
6. АТ/2006-03-1990/1 Апробата технiчна на застосування деформацiйних швiв Tensa Grip RS,

Тепsа Моdчlаr LR.
7. Технiчнi описи матерiалiв.

Технiчне свiдоцтво видано на пiдставi рiшення науково-технiчноТ
ради Мiнрегiону УкраТни .. 30 о травня 2012 р. Nя ý5

Заступник MiHicTpa fl.B.lcaeHKo

вiд 27,03,2012

_ 
Виrяг j постанов_и Кабiнету MiHicтpiB Укра]Ни вiд ]

нових оудlвельних вирооlв для за(то(ування):

_ _ _ п. 2 лравил - <Правила обов'язковi для центральниХ i мiсцевИх органiВ вИконавчоi влади, орrанiв мiсцевого самоврядУвання'
органlв державногО нагляду та контролю, юридичниХ iФiзичних oci6, якi здiйснюють проектування, нове будiвництво, рексiнiтilукцiю,
реставрацiю або ремонтбудiвель та споруд, виробництво iпостачання будiвельних виробiв."

р. М 240 (Про затвердження Правил пiдтвердження придатностi


