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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  

Nr. 00491 / 22-08-2014 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 

„Ceresit CL 50“ 

Tepamas skystas cementinis vandeniui nelaidus produktas(CMO2P) 

2. Numatytas (-i) naudojimo būdas (-ai): 

Sandarinamasis, elastingas sluoksnis. Dvikomponentis cemento ir polimerų mišinys, skirtas 
elastingoms sandarinamosioms dangoms po keraminėmis plytelėmis suformuoti. 

3. Gamintojas: 

„Henkel Polska“ Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (Varšuva) 

Gamybos įmonė Stąporków mieste 

26-220 Stąporków 

Stara Góra 

4. Gamintojo įgaliotasis atstovas: 

netaikoma 

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (angl. AVCP) sistema ar sistemos: 

3 sistema 

6a. Darnusis standartas: 

EN 14891:2012 
Tepami skysti vandeniui nelaidūs produktai, skirti naudoti po keraminėmis plytelėmis, prieš 
klijuojant jas klijais. Reikalavimai, bandymo metodai, atitikties vertinimas, klasifikavimas ir 

paskirtis 

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):  

Statybos technikos institutas (ITB, Instytut Techniki Budowlanej) 

6b. Europos vertinimo dokumentas: 

netaikoma 
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7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnieji techniniai  reikalavimai 

Pradinis sukibimo atsparumas tempimui > 0,5 N/mm2 

EN 14891:2012 

Sukibimo atsparumas tempimui po sąlyčio su 

vandeniu 

> 0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po šiluminio 

sendinimo 

> 0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po užšaldymo ir 

atitirpinimo ciklų 

> 0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po sąlyčio su kietu 
vandeniu 

> 0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po sąlyčio su 
chloruotu vandeniu 

> 0,5 N/mm2 

Hidroizoliacija (vandens nelaidumas) vanduo neprasiskverbia 
Pleišėjimo geba standartinėmis sąlygomis > 0,75 mm 

Pleišėjimas žemoje temperatūroje > 0,75 mm 

Pleišėjimas labai žemoje temperatūroje > 0,75 mm 

 
 

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: 

Prieš tai įvardyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši 
eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostatas, ir visa 
atsakomybė už jos turinį tenka tik prieš tai įvardytam gamintojui. 

 

Gamintojo vardu pasirašo: 

Mariusz Garecki       Piotr Urynek 
Kokybės kontrolės ir įgyvendinimo vyriausiasis specialistas  Kokybės kontrolės skyriaus vadovas 

(vardas, pavardė ir pareigos)     (vardas, pavardė ir pareigos) 

[parašas]       [parašas] 

 

Stąporków, 2014.08.22 
(deklaracijos išdavimo vieta ir data) 


