
Eksploatacinių savybių deklaracija

1.      Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Sandariklis

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

Statybi nės paski rti e s sandari kl i s  MS
3.      Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

LST EN ISO 11600:2004/A1 2011(F-12,5 E)

4.      Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtis pagal taikomą
techninę specifikaciją:

Pastatų vi duje i r i šorėje sandari nti mūro i r ti nko įtrūki mus,GKP konstrukci jų
plyšius, namų bl oki ni ų pavi rši ų sujungi mo si ūl e s,me dži o gami ni us apsaugoti nuo

drėgmės ir vande ns,pol i ure tani ni ų putų paviršius
5.      Gamintojo pavadinimas, registruotas pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir

gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
UAB „Mari usta“, Bi rže l i o 23-i os g. 25, LT-50219 Kaunas,

gamyklos adresas: Bi rže l i o 23-i os g. 25, LT-50219 Kaunas
6.      Įgaliotas atstovas:  netaikoma
7.      Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.

8.      Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
- KTU Archi te ktūros i r statybos i nsti tuto Kompozi ci ni ų i r apdai l os me dži agų
laboratorija atl i ko tampri ojo sandari kl i o atsi kūri mo, santyki ni o pai l gėj i mo,masės
pokyči o pradinius ti po bandymus i šdavė bandymų protokol us Nr.KAM 17/90 ,
Nr.KAM 19/14,Nr.KAM
15/154);
VĮ  Statybos produkcijos sertifikavimo centras išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą:
Nr.SPSC-9609

   9.          Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:  netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos Deklaruojama vertė Bandymo metodika
Tamprusis sandariklio
atsikūrimas(po 25
%ištempimo),%
Po 24 val.

 ≥ 40

LST EN ISO 7389:2004
A metodas

Tūrio pokyčio nustatymas,% ≤ 25 LST EN 10563:2017
Santykinis pailgėjimas(
trūkimo
metu),%    ≥ 200

LST EN ISO 8339:2005
A metodas

Atsparumas tekėjimui(50°C),
mm
-  vertikaliai
-  horizontaliai          ≤ 3

LST EN ISO 7390:2004
A metodas



11.
1  i r  2  punktuose   nurodyto  produkto  e kspl oataci nės   savybės  ati ti nka  10  
punkte de kl aruojamas e kspl oataci ne s savybes.
Ši e kspl oataci ni ų savybi ų de kl araci ja i šduota ti k 5 punkte nurodyto gami ntojo
atsakomybe. Pasirašyta:
........................................................................................................................................
.....
.....

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)
........................................................                            ........................................................

(išdavimo vieta ir data)                                                         (parašas)




