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eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766  Netaikoma

 notifikuotoji įstaiga  pēc vajadzības – ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu

8.

9.  Deklarētās ekspluatācijas īpašības
 Būtiskie raksturlielumi  Ekspluatācijas īpašības  Saskaņota tehniskā specifikācija

 Reakcija į ugnį EN 14041: 2004/AC:2006

 Turinys pentachlorfenolyje EN 14041: 2004/AC:2006

 Formaldehyd emisija EN 14041: 2004/AC:2006

 atsparumą slydimui EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros elgesys (Dyssypacyjna) nav paziņots par ekspluatācijas īpašībām EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros elgesys (laidus) nav paziņots par ekspluatācijas īpašībām EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektros elgesys (antistatinė) nav paziņots par ekspluatācijas īpašībām EN 14041: 2004/AC:2006

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

 Vandens nepralaidumas nav paziņots par ekspluatācijas īpašībām EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Tehniskais vadītājs 
 (vārds, uzvārds, amats)

Kaisersesch, 2013-06-21
 (izdošanas vieta un datums)  (paraksts)

 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novēr- tējums:

 Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
 Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
 Parakstīts ražotāja vārdā:

 Netaikoma

Visu veidu 1. punktā minētie grīdas segumi

 Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

 Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

 Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

 Netaikoma

 Skirtas naudoti kaip grindų danga pastatų (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.

 Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

 sistema 3

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

13-CL-301
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Pavadinimas notifikuotoji bandymų laboratorija, išdavusios atitikties sertifikatą gamyklos produkcijos kontrolės, patikrinimo ataskaitų ir skaičiavimų ataskaitas (jei tinka).

 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Lamināta grīdas segums ar elektriskā izlādē cietinātu virsmas pārklājumu uz akrilātu bāzes atbilstoši standarta EN 14978:2006 prasībām

                           


