
 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

sudaryta pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedo nuostatas 
 

 

Produkto pavadinimas:  

„Ceresit Easy Fix“  

Nr. 00096A 

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:  EN 12004 – D2TE 

 
2.  Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima 

identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 
 

Partijos numeris: žr. gaminio pakuotę. 

 
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal 

taikomą darniąją techninę specifikaciją: 
 

patobulinti dispersiniai vidaus sienų plytelių klijai, pasižymintis mažesniu 
slysmu ir ilgesne atvirąja pauze 

 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas 

prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 
 

„Henkel Limited“, Technologies House, Wood Lane End, Hemel Hempstead 
HP2 4RQ 

 
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje 

nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: 
 

netaikoma 
 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 

sistemos, kaip nustatyta V priede: 
 

3 sistema 

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

darnusis standartas, atveju: 
 

Notifikuotoji bandymų laboratorija NB 1289 atliko produkto tipo nustatymą pagal 3 
produkto tipo tyrimų sistemą ir išdavė bandymų ataskaitą. 



 

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

 
netaikoma 

 
9. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės): 

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės 

savybės 
Darnioji techninė 
specifikacija 

Sukibimo stipris, išreikštas kaip   
 
 
 
 

EN 12004:2007+A1:2012 

Pirminis atsparumo šlyčiai stipris ≥ 1 N/mm² 

Sukibimo stiprio patvarumas, išreikštas 
kaip 

 

Atsparumo šlyčiai stipris po sendinimo 
kaitinant 

≥ 1 N/mm² 

Atsparumo šlyčiai stipris po panardinimo į 
vandenį 

≥ 0,5 N/mm² 

Atsparumo šlyčiai stipris aukštoje 
temperatūroje 

≥ 1 N/mm² 

Atviroji pauzė: atsparumo tempimui stipris po 
ne mažiau kaip 30 min. 

≥ 0,5 N/mm² 

Slysmas ≤ 0,5 mm 

Reakcija į ugnį F klasė 

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas žr. Medžiagos 
saugos 
duomenų lapą. 

 

Tuo atveju, kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, 
reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: 

 
netaikoma 

 
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. 

 

 
 
 

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): 
 
[parašas] [parašas] 

 

 
Produkto plėtros ir techninių  Gamyklos vadovas 
paslaugų vadovas Graham Newton 
Paul Barney 

 

 
Vinsfordas, 2018.02.05 


