
 
 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 00517 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

 

Montažinis mišinys „Ceresit CX 15“ 

 

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: 

 

Itin patvarus mišinys konstrukciniams elementams tvirtinti ir montuoti bei tarpams užpildyti 

 

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 

 
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 ar sistemos:  

 

„Sistema 2+“ 

 

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

 

Netaikytina 

 

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

įvertinimas, atveju: 

Notifikuotos įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris: 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Kelių ir tiltų tyrimų institutas), Nr. 2219 

Instytut Techniki Budowlanej (Statybos technikos institutas), Nr. 1488 

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji (Statybos technikos instituto Sertifikavimo skyrius) 

išdavė 

IBDiM techninį liudijimą 

AT / 2010-03-0727 

pagal 

 

1. Montažinio mišinio „Ceresit CX 15“ techninių duomenų ir saugos duomenų lapus  



2. Montažinio mišinio „Ceresit CX 15“ tyrimų, siekiant įvykdyti aprobavimo procesą, ataskaitą, IBDiM, 

2009 m. 

atliko 

produkto tipo nustatymą, pirminę gamybos įmonės ir vidinės produkcijos kontrolės patikrą bei atlieka 

nuolatinę vidinės produkcijos kontrolės priežiūrą ir vertinimą  

pagal „Sistemą 2+“ 

ir išdavė 

vidinės produkcijos kontrolės sertifikatą ITB-0394/Z 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 

Sausasis montažinis mišinys   

Sausojo mišinio piltinis tankis [kg/dm3] 1,4 ± 10 proc. PN-EN 1097-3:2000 

Stambiųjų dalelių kiekis, didesnis už gamintojo 

nurodomą vertę [proc.] 

N ≤ 5 proc. PN-EN 933-1 

Šviežias montažinis mišinys   

Piltinis tankis [kg/dm3] 2,15 ± 10 proc. PN-B-04500:1985 

Konsistencija [cm] 25 ± 10 proc. PN-B-04500:1985 

PN-EN 1015-3 

Sukietėjęs montažinis mišinys   

Piltinis tankis [kg/dm3] 2,15 ± 10 proc. PN-B-04500:1985 

Lenkiamasis stipris [MPa]: 

- po 7 dienų 

- po 28 dienų 

 

≥ 5,0 

PN-EN 1015-11:2002 

PN-EN 196-1 

PN-B-04500:1985 

Gniuždomasis stipris [MPa]: 

- po 7 dienų 

- po 28 dienų 

 

≥ 40,0 

≥ 70,0 

 

PN-B-04500:1985 

Susitraukimas medžiagai kietėjant 56 dienas 

[proc.] 

≤ 1,2 

 

PN-B-04500:1985 

PN-EN 12617-4 

Atsparumas šalčiui po 200 šaldymo ir šildymo 

vandenyje ciklų -18 ± 2 °C / +18 ± 2 °C  

temperatūroje: 

- masės pokytis [proc.] 

- lenkiamasis stipris [proc.] 

- gniuždomasis stipris [proc.] 

 

 

 

≤ 5 

≤ 20 

≤ 20 

IBDiM procedūra Nr. PB/TM-

1-12 

Sukibimo stipris atplėšiant nuo pagrindo po 200 

šaldymo ir šildymo vandenyje ciklų -18 ± 2 °C 

/ +18 ± 2 °C  temperatūroje [MPa] 

 

≥ 1,5 

PN-EN 1542 

Tiriamoji procedūra Nr. 

PB/TM-1/6 

Kapiliarinis įgėris [kg/m2*h0,5]  ≤ 0,5 PN-EN 13057 

Sukibimo stipris atplėšiant nuo pagrindo po 28 

dienų [MPa] 

≥ 2,0 PN-EN 1542 

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: 

 


