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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

CE 35 

Įprastai rišantis cemento mišinys siūlėms glaistyti (CG1) 
 

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: 

Cemento mišinys nuo 4 iki 15 mm pločio siūlėms glaistyti 

 

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 (Varšuva) 
 

Produktą gamina: 
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:  
 

Sistema 4 
 

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

standartas, atveju: 

PN-EN 1388 Plytelių glaistai.  

Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas  

Notifikuoto vieneto pavadinimas ir identifikacinis numeris: 

Netaikytina 
 

Gamintojas atliko: 

Gaminio tipo nustatymą pagal tipo tyrimus, tipo skaičiavimus, lentelės vertes arba dokumentacijoje 

pateiktus aprašus ir vidinę gamybos kontrolę 

 

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

techninis įvertinimas, atveju: 

 

Netaikytina 

 



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 

Degumas  F PN-EN 13501-1 

Lenkimo stipris, laikant sausomis sąlygomis ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3 

Lenkimo stipris po šaldymo ir šildymo ciklų ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3 

Gniuždymo stipris, laikant sausomis sąlygomis ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3 

Gniuždymo stipris po šaldymo ir šildymo ciklų ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3 

Susitraukimas ≤ 3,0 mm EN 12808-4 

Vandens sugertis po 30 minučių ≤ 5 g EN 12808-5 

Vandens sugertis po 240 minučių ≤ 10 g EN 12808-5 

Didelis atsparumas dilinimui ≤ 2000 mm3 EN 12808-2 

 

 

 

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: 
   

    Mariusz Garecki         Piotr Urynek 

       Vyriausiasis kokybės ir diegimų specialistas               Kokybės kontrolės skyriaus vadovas 
                       (vardas ir pavardė, pareigos)                        (vardas ir pavardė, pareigos) 

                             /parašas/         /parašas/ 

Stąporków, 2013-07-01 
(išleidimo vieta ir data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


