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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Nr. 00496 

 
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas 

Bituminė mastika. Ceresit CP 43 Xpress 
 

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

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal 
taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
Greitai džiūstanti, storo sluoksnio, pluoštu armuota, bituminė-kaučiukinė 
sandarinimo mastika. 
 

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

Henkel Polska Sp.zo.o. 

Domaniewska 41 

02-672 Varšuva 
Gamykla 

Henkel GmbH 
Henkelstrasse 67 

D-40191 Diuseldorfas  

Vokietija 
 

5. Atitinkamais atvejais įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: 
Netaikoma 

 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo 
sistema: 

3 sistema 
 

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

Netaikoma 
 

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam 
išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: 
 

Notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis kodas: 
Statybos technikos institutas, kodas 1488 

Statybos technikos institutas, Sertifikavimo įstaiga, 

išdavė: 
Statybos technikos instituto Techninis liudijimas 

AT-15-9099/2013 

pagal: 
 
 



1. LM00-1320/12/R31NM. Bituminės mastikos Ceresit CP 43 Xpress 
tyrimas ir vertinimas prieš išduodant Techninį liudijimą. Statybos 

technikos instituto Statybinių medžiagų katedra, Varšuva, 2012 m. 
rugsėjo mėn. 

2. LFS00-1320/13/R47NF. Lakiųjų organinių junginių ir vandenyje 
tirpstančio CR (VI) emisijos iš binarinės, elastingos bituminės 
mastikos Ceresit CP 43 Xpress tyrimas prieš išduodant Techninį 
liudijimą. Statybos technikos instituto Aplinkos ir sanitarinių 

įrenginių šiluminės fizikos katedra, Aplinkos apsaugos laboratorija, 
Varšuva, 2013 m. vasario mėn.  

atliko: 
Netaikoma 
ir išdavė: 

Netaikoma 
 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės 

Techninė 
specifikacija 

Skystas komponentas   

Išvaizda Rudos spalvos 
mastika, be 

sušokusių gabalėlių ir 
pašalinių mechaninių 

priedų 

 

Tūrinis tankis {g/ml} 1,12±10 proc.  
 
 

ZUAT-
15/IV.18/2005 

Vandens kiekis {proc.} ≥30 

Mineralinių medžiagų kiekis 
{proc.} 

≥40 

Tirpumas vandenyje {proc.} ≥200 

Likutis ant sietelio {proc.} 
(neemulsifikuoto asfalto kiekis) 

≤1,5 

Rūgštingumas pH 7÷12 PN-EN 12850:2009 

Birus komponentas   

Išvaizda Pilkos spalvos 
milteliai, be 

sušokusių gabalėlių ir 
pašalinių mechaninių 

priedų 

 
 

ZUAT-
15/IV.18/2005 

Piltinis tankis {g/ml} 1,45±10 proc. 

Mastika Ceresit CP-43 Xpress   

Išvaizda Rudos spalvos 
mišinys, pastos 
konsistencijos 

 
 
 

ZUAT-
15/IV.18/2005 

Darbinė konsistencija pagal 
kūgio nuoslūgį {cm} 

6÷11 

Džiūvimo laikas {val.} ≤1 

Pirminio kietėjimo laikas {val.} ≤1 

Nutekėjimas nuo vertikalaus 
paviršiaus iškart po užtepimo 

Nutekėjimo nėra 



Danga Ceresit CP-43 Xpress   

Išvaizda Juodos spalvos 
danga, stipriai 

priglundanti prie 

pagrindo 

 
 
 

 
 
 
 

ZUAT-
15/IV.18/2005 

Nepralaidumas vandeniui {MPa} ≥0,50 

Sukibimas su pagrindu {MPa}  

- betono ≥1,4 

- keraminių plytų ≥1,8 

Vandens įgeriamumas {proc.} ≤2 

Nutekėjimas nuo betono 
pagrindo 100ºC temperatūroje 

Nutekėjimo nėra 

Atsparumas šalčiui įvertintas 
pagal: 

 

- pasikeitusią išvaizdą Nepasikeitė 

- sukibimą su betono 
pagrindu {MPa} 

≥1,0 

- nepralaidumą vandeniui 
{MPa} 

≥0,50 

Atsparumas nuovargiui (danga 
susitirpinta tinkleliu, kurio 
gramatūra yra 165 g/m² ir 
nuplėšimo jėgos išilgai ataudų ir 
apmatų pluoštų minimalus 
dydis - 1500 N) 

Danga nepažeista viso 
tiriamo plyšio ilgyje ir 

likusiame mėginio 
paviršiuje.  

ZUAT-
15/IV.19/2005 

Pagrindo įtrūkimų dengimo 
galimybė 

CB2 klasė (pagal PN-
EN 15814:2011) 

PN-EN 15812:2011 
A metodas 

Vandens garų pralaidumas, 
nustatytas vandens garų 
laidumo koeficientu   

≥29000 PN-EN ISO 
7783:2011 

Atsparumas agresyvios aplinkos 
poveikiui – 
Aplinkos poveikio klasė XA3; 
- vandeninis tirpalas, kurio 
sudėtyje yra SO4²¯ jonų, kurių 
koncentracija yra 6000 mg/l  
- vandeninis tirpalas, kurio 
sudėtyje yra NH4+ jonų, kurių 
koncentracija yra 100 mg/l 
- prisotintas Mg²+ jonų 
vandeninis tirpalas  
- iki pH~4 parūgštintas vanduo 

Nenustatyta išvaizdos 
pakeitimų, purslų, 

įtrūkimų, sluoksnių 
lupimosi, agresyvios 

aplinkos 
prasiskverbimo per 

dangą ir dangos 
sukibimo sumažėjimo 

esant agresyvios 
aplinkos poveikiui 

 
 
 
 
 
 

PN-EN13529:2005 

Organinių molekulių kiekis 

{proc.} 

47,0±4,7 PN-EN 13820:2004 

Bituminės mastikos poveikis 
izoliacinei medžiagai 
(Ekstruziniam polistirolui XPS ) 

Paviršiaus pakitimų 
nėra 

AT-15-9099/2013 p 
5.6.2 

Atsparumas betono ir ≥0,28 AT-15-9099/2013 p 



polistireninio putplasčio junginio 
ištempimui {MPa} 

5.6.3. 

Betono ir polistireninio 
putplasčio junginio atsparumas 

vandens poveikiui {MPa} 

≥0,27 AT-15-9099/2013 p 
5.6.4. 

Betono ir polistireninio 
putplasčio junginio atsparumas 
{MPa} 
- +40ºC temperatūros poveikiui 

 
 
 

≥0,28 

 
 
 

AT-15-9099/2013 p 
5.6.5. - -20ºC temperatūros poveikiui ≥0,30 

Chromo Cr (VI) kiekis 
{proc.m/m} 

≤0,0002 PN-EN 196-10; 2008 

Lakiųjų organinių junginių 
emisija (VOC) – laikas, 
reikalingas pasiekti leidžiamas 
sveikatai kenksmingų medžiagų 
koncentracijas (dienų skaičius) 

 
 
4 

 
 

UA GW VIII.21/2011 

 
10. 1 ir 2 p. 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 
Kokybės ir diegimų 

vyriausiasis specialistas 

 
Piotr Urynek 

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

/parašas/ /parašas/ 
  

Stamporkova, 2013-07-01 
(išdavimo vieta ir data) 

 
 
 
 


