
 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 00503 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris: 

CR 61 
Renovacijai skirtas mišinys 

 
2. Tipo, partijos arba serijos numeris ar kitas statybinį produktą leidžiantis identifikuoti elementas: 

serijos numeris spausdinamas ant produkto pakuotės 
 

3. Statybinio produkto naudojimo paskirtis arba paskirtys, nurodomos remiantis taikytinais darniaisiais 
techniniais standartais: 

Specialiai renovacijos darbams skirtas tinkas vidaus ir išorės darbams.  
 

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

ant produkto nurodomas gamintojas: 
„Henkel Polska“ Sp. z o. o. 

ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa (Varšuva) 

 
Produktas gaminamas: 

Stąporkow gamykla  
26-220 Stąporkow 

Stara Gora 

Dzieržoniow gamykla 
58-200 Dzieržoniow 

ul. Pieszycka 6 

Wrząca gamykla 
64-905 Stobno 

 
5. Jei taikytina, įgaliotos atstovybės pavadinimas ir adresas: 

netaikytina 
 

6. Statybinio produkto darbinių charakteristikų pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 

Sistema Nr. 4 
 

7. Darnieji standartai, susieti su statybinio produkto atitikties deklaracija: 

EN 998-1:2010 
Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys 

 
Pavadinimas ir identifikacinis numeris: 

nėra 
 
 

Kontrolė: 
nėra 



 

 
8. Europos techninio įvertinimo dokumentai, išleisti šios atitikties deklaracijos statybiniam produktui: 

nėra 
 

9. Deklaruojamos charakteristikos: 
 

Esminės charakteristikos Reikšmės Techninės specifikacijos 

Reakcija į ugnį A1 PN-EN 13501-1 

Vandens įgeriamumas W 0 PN-EN 998-1 

Vandens garų skvarba μ - μ (prisotintas KNO3 tirpalas): 11 
- μ (prisotintas LiCl tirpalas): 13 

PN-EN 998-1 

Sukibimas ≥ 0,3 MPa – FP:A PN-EN 998-1 

Terminis laidumas λ10,dry 0,47 W/mK (teorinė reikšmė) PN-EN 998-1 

Patvarumas (atsparumas 
užšaldymui ir atšildymui) 

- svorio nuostoliai: 0 % 
- lenkimo stiprio pokytis: 0 % 
- spaudimo stiprio pokytis: -3 % 

PN-EN-85/B-04500 

 
10. 1 ir 2 punktuose nurodytas produktas atitinka 9 punkte nurodytas darbines charakteristikas. 

 
Už šioje atitikties deklaracijoje pateiktus duomenis visą atsakomybę prisiima 4 deklaracijos punkte 
nurodytas gamintojas. 

 
 
Pasirašė gamintojo atstovai: 
 
Mariusz Garecki      Piotr Urynek 
Kokybės kontrolės ir užtikrinimo     Kokybės kontrolės skyriaus vadovas 
vyresnysis specialistas 
(vardas, pavardė ir pareigos)      (vardas, pavardė ir pareigos) 
 

 
Staporkow, 2013-07-01 

(pasirašymo vieta ir data) 

 
 


