
 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Pagal ES Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą 

 
Produkto pavadinimas: CM 77 UltraFLEX 

 
Nr. 00053 

 
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: EN 12004 - R2T 

 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima 

identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal reglamento Nr. 305/2011 11 
straipsnio 4 dalį: 

 
Partijos numeris: žr. ant produkto pakuotės 

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

darniąją techninę specifikaciją: 
 

Geriau reaguojantys, mažiau nuslystantys klijai dervų pagrindu 

 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotasis komercinis pavadinimas arba registruotasis 

prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal reglamento Nr. 
305/2011 11 straipsnio 5 dalį: 

 
„Henkel AG & Co.“ KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Diuseldorfas 

 
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima reglamento Nr. 

305/2011 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis 
adresas: 

 
netaikytina 

 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir sertifikavimo sistema 

ar sistemos, kaip nustatyta reglamento Nr. 305/2011 V priede: 
 

3 sistema  
 

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas 
darnusis standartas, atveju: 
 
notifikuota tyrimų laboratorija MPA NRW, NB 0432 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo 
bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų ataskaitą.  
 



 
 

 

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

išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: 
 

netaikytina 

 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Sukibimo stipris   
 
     
 
 
     EN 12004:2007+A1:2012 

Pradinė jėga ≥ 2 N/mm² 

Sukibimo stiprio išlaikymas  

Panardinus į vandenį ≥ 2 N/mm² 
Po šiluminio poveikio ≥ 2 N/mm² 
Koregavimo atviras laikas: stipris tempiant 
ne mažiau kaip po 20 min. 

≥ 0,5 N/mm² 

Nuslinkimas ≤ 0,5 mm 
Degumas E klasė  
Pavojingų medžiagų išskyrimas žr. medžiagos 

saugos 
duomenų lapą 

 
  Kai pagal 37 arba 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, 
reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: 
 
                                                             netaikytina 

   
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: 
 
 
         

Kokybės kontrolės vadovas     Plytelių tyrimų ir plėtros vadovas 
Jörg Schad      Stephan Auer 
 
 
Diuseldorfas   11.06.2013    

(išdavimo vieta ir data)  


