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Kiilto Acryl

EN15651-1:F-INT-EXP 12,5 P

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:1.

Partijos numeris ant pakuotės

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

2.

Akrilo sandariklis sienoms ir luboms

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

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47 , LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661
(5) 264 0661

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

4.

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47 , LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661
(5) 264 0661

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

5.

3 sistema

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:6.

Sertifikavimo įstaiga NB0074 atliko pradinio tipo bandymą pagal harmonizuotą standartą EN 15651-3:2012 ir priedą ZA.

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

netaikoma

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:8.
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Pagrindinės charakteristikos Veikimas Harmonizuota techninė specifikacija

Vandens ir oro sandarumas

Atsparumas tekėjimui ≤ 3 mm EN 15651-1:2012

Apimties praradimas ≤ 25% EN 15651-1:2012

Elastingumo atsistatymas < 40% EN 15651-1:2012

Pailgėjimas iki trūkimo ≥ 100% EN 15651-1:2012
Tempimo iki plyšimo savybės po
įmerkimo į vandenį ≥ 100% EN 15651-1:2012

Ilgaamžiškumas praeiti EN 15651-1:2012

Reakcija į ugnį E EN 15651-1:2012
Pavojingų aplinkai ir sveikatai cheminių
medžiagų skleidimas Žiūrėti produkto saugos duomenų lapus EN 15651-1:2012

Deklaruojamos eksploatacinės savybės9.

Andrius Skaržauskas, Direktorius

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

(vardas, pavardė ir pareigos)

(išdavimo vieta ir data) (parašas)
28.04.2014 Vilnius

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.10.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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