
 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 00205 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
 

CN 76 

Paruošiamasis sluoksnis cemento pagrindu 
 

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: 
 

Savaime išsilyginantis mišinys nuo 4 iki 50 mm pagrindams lyginti 
 

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

kontaktinis adresas: 
„Henkel Polska“ Sp. z o. o. 

ul. Domaniewska 41 

02-672 Warszawa (Varšuva) 
 

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:  

 

Sistema 3 
 

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

standartas, atveju: 

 

EN 13813:2003. Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. 

Savybės ir reikalavimai 

Notifikuotos įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris: 

ITB Instytut Techniki Budowlanej (Statybos technikos institutas) 

Notifikuota įstaiga 1488 

Zakład Badań Ogniowych (Degumo tyrimų skyrius) 
 

atliko 

produkto tipo nustatymą pagal tipo tyrimus (tyrimams naudodamas gamintojo pateiktus mėginius) 

 

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

techninis įvertinimas, atveju: 

 

Netaikytina 

 

 

 



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 

Degumas A2fl – s1, d0 PN-EN 13501-1 

Gniuždomasis stipris C 35 EN 13813 
Lenkiamasis stipris F 7 EN 13813 
Atsparumas dilinimui A 22 EN 13813 

Susitraukimas -1,5 mm/m EN 13813 

Lakiųjų medžiagų išskyrimas Atitinka reikalavimus EN 13813 

 

 

 

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 diegimų specialistas               Kokybės kontrolės skyriaus vadovas 
                       (vardas ir pavardė, pareigos)                        (vardas ir pavardė, pareigos) 

                             /parašas/         /parašas/ 

Stąporków, 2013-07-01 
(išleidimo vieta ir data) 

  


