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eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766  nav piemērojams

 paziņotā institūcija  eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą

8.

9.  Deklaruojamos eksploatacinės savybės
 Esminės charakteristikos  Eksploatacinės savybės  Darnioji techninė specifikacija

 Reakcija uz uguni EN 14041: 2004/AC:2006

 Saturs Pentahlorfenols EN 14041: 2004/AC:2006

 Formaldehīda emisijas EN 14041: 2004/AC:2006

 pretslīdes EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektriskā uzvedība (izkliedējošs) eksploatacinės charakteristikos 
nedeklaruotos EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektriskā uzvedība (vadošs) eksploatacinės charakteristikos 
nedeklaruotos EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektriskā uzvedība (antistatiska) eksploatacinės charakteristikos 
nedeklaruotos EN 14041: 2004/AC:2006

 siltumvadītspēja [W/mK]                             ≥ 0,075 EN 14041: 2004/AC:2006

 Ūdens necaurlaidība eksploatacinės charakteristikos 
nedeklaruotos EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Techninis vadovas 
 (vardas, pavardė ir pareigos)

Kaisersesch, 2013-06-21
 (išdavimo vieta ir data)  (parašas)

 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įverti- nimas, atveju:

 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 (gamintojas ir jo vardu):

 nav piemērojams

Visos ties 1 punktu nurodytos grindų dangos 

 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

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

 Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava- dinimas ir kontaktinis adresas:

 nav piemērojams

 Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

 sistēma 3

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

13-CL-101
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nosaukums paziņotā testēšanas laboratorija, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un aprēķinu ziņojumus (attiecīgā gadījumā).

 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Lengvai klojamos grindų plokštės su elastiniu paviršiumi pagal EN 14085:2010 

                            


