
 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 00045 
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

CM 22 

Pagerinti, itin elastingi cementiniai klijai, pasižymintys mažu slinkimu ir ilgesniu 

koregavimo laiku (C2TE S1) 

 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: 

Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės 

 

3.  Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę 

specifikaciją: 

Itin elastingi klijai didelėms plytelėms klijuoti. Naudoti pastatų viduje ir išorėje 

 

4.  Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis 

adresas: 

Produktu prekiauja: 

„Henkel Polska“ Sp. z o. o. 

ul. Domaniewska 41 

02-672 Warszawa / Varšuva 

Produktą gamina: 
Stomporkuvo (Stąporków) gamybos įmonė     Dzeržoniuvo (Dzierżoniów) gamybos įmonė              Vžoncos (Wrząca) gamybos įmonė             

      26-220 Stąporków                                                             58-200 Dzierżoniów                                      64-905 Stobno                   

            Stara Góra                                                                        ul. Pieszycka 6 

 

5.   Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

 

Netaikytina 

 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir sertifikavimo sistema ar sistemos:  

 
SISTEMA 3 

  
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: 

EN 12004:2007 +A1:2012 „Plytelių klijai. Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas“ 
Pavadinimas ir identifikacinis numeris: 

Keramikos ir statybos medžiagų institutas (lenk. Instytus Ceramiki i Materiałów Budowlanych) 

Krokuvos stiklo ir statybos medžiagų skyrius (lenk. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie) 

Notifikuota įstaiga 1487 

 

atliko: 

Produkto tipo nustatymą pagal tipo bandymą 

(pagal mėginius, paimtus bandymams iš gamintojo)  

 

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

įvertinimas, atveju: 

Netaikytina 



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darniosios techninės specifikacijos 

Degumas F PN-EN 13501-1  

Pavojingos medžiagos, žr.  Medžiagos saugos duomenų lapas* 

Sukibimo stipris, išreiškiamas kaip:  

Pirminis sukibimo stipris ≥ 1,0 N/mm2 8.2 pagal EN 1348:2007 

Patvarumas, išreiškiamas kaip:  

Sukibimas po panardinimo į vandenį ≥ 1,0 N/mm2 8.3 pagal EN 1348:2007 

Sukibimas po terminio sendinimo ≥ 1,0 N/mm2 8.4 pagal EN 1348:2007 

Sukibimas po šildymo ir šaldymo ciklų ≥ 1,0 N/mm2 8.5 pagal EN 1348:2007 

Atviras laikas: sukibimas ≥ 0,5 N/mm2, ne mažiau kaip 

po 30 minučių 

EN 1346 

Slinkimas ≤ 0,5 mm EN 1308 

Klijų deformacija: skersinė 

deformacija 

≥ 2,5 mm ir < 5 mm EN 12002 

* Saugos duomenų lapai pateikiami interneto svetainėje adresu www.ceresit.pl  

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines 

savybes. 

 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

 Gamintojo vardu pasirašė: 

 Mariusz Garecki   Piotr Urynek 

       Vyriausiasis kokybės ir diegimo specialistas          Kokybės kontrolės skyriaus vadovas 

                       (vardas ir pavardė, pareigos)                  (vardas ir pavardė, pareigos) 

                             /parašas/                              /parašas/ 

 

          /spaudas: VYRIAUSIASIS kokybės ir diegimo  

      SPECIALISTAS                

            Inžinerijos daktaras Mariusz Garecki/            Stąporków, 2013-07-01 

                    (išleidimo vieta ir data) 

 

 

  
 

http://www.ceresit.pl/

