
EKSPLOATACINI  SAVYBI  DEKLARACIJA
Nr. 00250

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:
„CERESIT“ CT 137

Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti pastat  viduje ir išor je

2. Tipo, partijos arba serijos numeris ar kitas statybin  produkt  leidžiantis identifikuoti elementas:
serijos numeris spausdinamas ant produkto pakuot s

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

Mineralinis „akmenuk “ fakt ros dekoratyvinis tinkas CT 137 naudojamas betono arba prasto
tinko paviršius dekoruoti.  Taip pat naudojamas ir „Ceresit“ išorin se termoizoliacijos sistemose su

polistireno (EPS) plokšt mis ir mineraline vata.
CT 137 patalpose galima naudoti su gipso kartono plokšt mis ir kt. medžiagomis.

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:
St porkow gamykla
26-220 St porkow

Stara Gora

Dzieržoniow gamykla
58-200 Dzieržoniow

ul. Pieszycka 6

Wrz ca gamykla
64-905 Stobno

5. Jei taikytina, galiotos atstovyb s pavadinimas ir adresas:
netaikytina

6. Statybinio produkto darbini  charakteristik  pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema Nr. 4

7. Darnieji standartai, susieti su statybinio produkto atitikties deklaracija:
EN 998-1:2010

Techniniai m ro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys

Pavadinimas ir identifikacinis numeris:
Centralne Laboratorium Badawcze

„Henkel Polska“ Sp. z o. o.
Stara Gora

26-220 St porkow

Kontrol :



Technini  produkto (CT137) savybi  atitikimo PN-EN 998-1:2010standarto reikalavimams
patikrinimas.

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

9. Deklaruojamos charakteristikos:

Esmin s charakteristikos Reikšm s Technin s specifikacijos
Spaudimo stipris CS IV EN 988-1:2010
Reakcija  ugn A1 klas EN 13501-1
Sukibimas 0,35 N/mm2 – FP:B EN 988-1:2010
Vandens geriamumas W2 EN 988-1:2010
Vandens gar  skvarba  55 EN 988-1:2010
Terminis laidumas 10,dry 0,76 W/mK (teorin  reikšm ) EN 988-1:2010
Patvarumas - sukibimo savybi  pokytis: -8,33 %

- vandens skvarbos pokytis: +50,0 %
EN 988-1:2010

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

Už šioje atitikties deklaracijoje pateiktus duomenis vis  atsakomyb  prisiima 4 deklaracijos punkte
nurodytas gamintojas.


