EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Šī ir no vācu valodas tulkota dokumenta versija. Šaubu gadījumā spēkā ir oriģināls vācu valodā.

1. Nepārprotams produkta tipa identifikācijas kods:
Akrila blīvmasa
Art.-Nr. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits marķējums būvizstrādājuma identifikācijai saskaņā ar 4. panta 11. daļu:
Partijas numurs: skatīt uz iepakojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā
paredzējis ražotājs:
Fasāžu elementu šuvju blīvmasa
EN 15651-1:F- INT
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau, Vācija
5. Nepieciešamības gadījumā pilnvarotās personas nosaukums un kontaktadrese, kurai ir uzdots veikt darbus saskaņā ar 12. panta
2. punktu:
Nav attiecināms

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4. sistēma
3. sistēma degšanas īpašībām

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Paziņotā pārbaudes iestāde SKZ TeConA GmbH (1213) saskaņā ar 3. sistēmu degšanas īpašībām ir veikusi
pārbaudi un konstatējusi: Pārbaudes protokols
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav attiecināms
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9. Norādītās ekspluatācijas īpašības:
Kondicionēšana: A process (saskaņā ar ISO 8339 standartu)
Nesējmateriāls: M2 java (bez grunts)
Svarīgākās īpašības

Veiktspēja

Saskaņotā tehniskā specifikācija

Degšanas īpašības

E klase

Veselību un/vai vidi apdraudošu
ķimikāliju izdalīšana

Skat. drošības informācijas
lapu

Stabilitāte

≤ 5 mm
EN 15651-1 :2012

Apjoma zudums
Vilces izturība
(t. i., izstiepšanas izturība):
- Pēc iegremdēšanas ūdenī
(pie 23°C), (plastisks)
Ilglaicība

≤ 45%

≥ 25%
Izturēta

Gadījumā, ja saskaņā ar 37. un 38. punktu tika izmantota specifiskā tehniskā dokumentācija, prasības, kurām atbilst produkts:
Nav attiecināms
10. Produkta ekspluatācijas īpašība saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst ekspluatācijas īpašībai saskaņā ar 9. punktu. Atbildīgais par šīs
ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir tikai ražotājs saskaņā ar 4. punktu.
Ražotāja paraksts un ražotāja pārstāvja paraksts:

_________________
Marsels Strobels (Marcel Strobel)
(Produktu menedžmenta vadītājs)
Künzelsau, 13.08.2014

_________________
Dr. Ing. Zigfrīds Beihters (Siegfried Beichter)
(Prokūrists – kvalitātes vadītājs)
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