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Tuletõkkeavatäidete ja klaasitud mittekandvate tuletõkkeseinte nõuetele vastavus 
 

1. Toote vastavussertifikaadi väljastab sertifitseerimisasutus, kes on selleks tegevuseks 
akrediteeritud. 

2. Vastavussertifikaat põhineb toote tüübikatsetel ja tootja tootmisohje süsteemil. 
Tulepüsivuskatsed teeb selleks tegevuseks akrediteeritud katselabor. 

3. Välistuletõkkeuste ja tuletõkkeakende puhul tuleb lisaks tulepüsivusele määrata 
käesoleva määruse lisa 2 punktides 2 ja 3 nimetatud omadused. 

4. Kui tuletõkkeavatäite soojusisolatsioonivõime (I) kriteerium täidab standardi EVS EN 
13501-2 klassi I2 kohta toodud nõudeid, siis eeldatakse, et avatäidete puhul on klassi EI 
nõuded täidetud. 

5. Tuletõkkeavatäide, mis erineb sertifitseeritud tootest (mõõdud väljuvad väljastatud 
vastavussertifikaadi piiridest, materjalid, erinev paigaldusviis) või millele rakenduvad 
muinsuskaitse nõuded, määratletakse erilahendusega tootena, millele annab ekspert-
arvamuse lisa 1 punktis 1 nimetatud asutus. Ekspertarvamuse vajadus ning selle 
põhjendus tuleb kajastada ehitusloa taotlemiseks esitatava ehitusprojekti staadiumis. 

6. Tuletõkkeavatäidetega peab kaasas olema kasutus- ja paigaldusjuhend, mis on seotud 
konkreetse avatäite tüübiga.  

7. Tuletõkkeukse tähistusel tuleb näidata järgmised andmed: 
a. toote tüübi tähis või tunnusnumber; 
b. tulepüsivusklass; 
c. sertifikaadi number ja sertifikaadi väljaandja tunnus; 
d. valmistaja tunnus; 
e. valmistusaasta. 

8. Erilahendusena määratletud tuletõkkeukse tähistusel tuleb näidata järgmised andmed: 
a. toote tüübi tähis või tunnusnumber; 
b. tulepüsivusklass; 
c. ekspertarvamuse number ja ekspertarvamuse väljaandja tunnus; 
d. valmistaja tunnus; 
e. valmistusaasta. 

9. Tuletõkkeavatäited peavad olema tähistatud püsivalt ja nähtavalt paigaldatud 
metalltahvliga või muu raskesti eemaldatavast materjalist tähisega suuruses 
minimaalselt 25 × 55 mm. 

10. Hingedega uksel tuleb tähistus kinnitada igale ukselehele ja lengile ning lükanduksel 
ukseleh(ted)ele umbes 1,5 m kõrgusele. 

11. Klaasitud mittekandval tuletõkkeseinal või mitteavataval tuletõkkeaknal tuleb kinnitada 
tähistus ainult tarindi ühele poolele ning üks tähis igale ühtse tervikuna käsitletavale 
osale. Sellises vaheseinas paiknevad uksed peavad olema eraldi tähistatud. 

12. Kui tuletõkkeavatäidete paigaldamisel ja kasutamisel lähtutakse kasutus- ja paigaldus-
juhendist, siis eeldatakse, et nõuded tuletõkkeavatäite paigaldamisele ja kasutamisele 
on täidetud. 


