EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 0115_K5_21.12.2020
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

K5 EN 12004 – C2TES1

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę
specifikaciją:
Pagerinti deformuojami cementiniai plytelių klijai, kurių slysmas sumažintas ir atviroji pauzė
pailginta, naudojami vidaus ir išorės darbams.
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir
adresas:
SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Netaikoma

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
6. a) Darnusis standartas: LVS EN 12004:2007+A1:2012
Notifikuotoji įstaiga: Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0200- Č.Budejovice
(NB 1020) atliko produkto tipo bandymą pagal 3-ią sistemą ir išdavė bandymo protokolą Nr. 1020CPR-020-043510, kuriame nurodyta produkto klasifikacija C2TES1.
Notifikuota įstaiga SIA „Miško ir medienos produktų tyrimo ir plėtros institutas“ (NB 2040) atliko
bandymus ir išdavė degumo klasifikacijos ataskaitą Nr. K09/2013 pagal LVS EN 13501-1+A1:2010 dėl
produkto atitikties A1 degumo klasei.
Notifikuotosios laboratorijos atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė
6. b) Europos įvertinimo dokumentas: netaikoma / Europos Techninis Įvertinimas: netaikoma
Techninio įvertinimo vieta: netaikoma / Notifikuotoji įstaiga: netaikoma
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Esminės charakteristikos
Degumo klasė
Sukibimo stipris po sendinimo
Sukibimo stipris po terminio sendinimo
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje
Sukibimo stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų
Atviroji pauzė: sukibimo stipris po 30 min.
Deformojamieji klijai: skersinė deformacija
Slysmas
Pavojingos medžiagos

Eksploatacinės savybės
A1
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 1,0 N/mm2
≥ 2,5 mm
≤ 0,5 mm
žr. SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka
produktas:
netaikoma.
8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašė:
Artūrs Prieditis
Kokybės vadybininkas
Saurieši, 2020-12-21

