
 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr.: 00289 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
 

CERESIT CT 710 

Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje su organiniais rišikliais 
 

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

produktą: 

Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės 
 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę 

specifikaciją: 
 

„Naturalaus akmens“ tekstūros dekoratyvinis tinkas CT710 plonasluoksnėms dangoms formuoti ant 

betono, įprasto tinko, iš gipso, drožlių ir gipskartonio plokščių. Taip pat naudojamas ir „Ceresit“ 

išorinėse termoizoliacijos sistemose . 
 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekių ženklas ir 

kontaktinis adresas: 

Produktu prekiauja: 
Henkel Polska Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 41 

02-672 Warszawa (Varšuva) 
 

Produktą gamina: 
Stomporkuvo gamybos įmonė 

     26-220 Stąporków 

Stara Góra 

 

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: 

 

EN 15824:2009 Išorinio ir vidinio tinko iš organinių rišiklių techniniai reikalavimai 

 

Centralne Laboratorium Badawcze (Centrinė tyrimų laboratorija) 

Henkel Polska Sp. z o.o. 

Stara Góra 

26-220 Stąporków 
 

nustatė: 

Produkto CT 710 techninių savybių atitiktį standartui PN-EN EN 15824:2009 

 

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

techninis įvertinimas, atveju: 

 



Netaikytina 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darniosios techninės 

specifikacijos 

Reakcija į ugnį F klasė EN 13501-1 

Sukibimas  0,6 N/mm2 EN 15824 

Vandens įgeriamumas W2 EN 15824 
Laidumas vandens garams μ V2 EN 15824 
Šiluminis laidumas λ10,dry 0,61 W/m*K (vertėpagal lentelę) EN 15824 
Patvarumas Nenustatyta EN 15824 

 

 

 

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: 

   /spaudas: Inžinerijos dr. Mariusz Garecki      

  Vyriausiasis kokybės ir diegimų specialistas/    

       

    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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


