
 

 
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu  

 
Izstrādājuma nosaukums: CM 77 UltraFLEX 

 
Nr. 00053 

 
 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: EN 12004 – R2T 

 
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, 

kā noteikts 11. panta 4. punktā: 
 

Partijas numurs: skatīt izstrādājuma iesaiņojumu 

 
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo 

saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 
 

Reakcijas sveķu līme ar uzlabotām īpašībām un samazinātu slīdēšanu 

 
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 

kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: 
 

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf 

 
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras 

attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: 
 

Nav būtiski. 
 

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

 

Sistēma 3 
 

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir 
saskaņotais standarts: 
 
Paziņotā testēšanas laboratorija MPA NRW, NB 0432 veica izstrādājuma tipa 
noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu atbilstīgi sistēmai 3, un izdeva pārbaudes 
ziņojumu.  
 

 



 
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir 

izdots Eiropas tehniskais novērtējums: 
 

Nav būtiski. 

 
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas 
īpašības 

Saskaņota tehniskā 
specifikācija 

Adhezīvā stiprība kā   
 
     
 
 
    EN 12004:2007+A1:2012 

Sākotnējā adhezīvā stiprība bīdē ≥ 2 N/mm² 

Adhezīvās stiprības ilgizturība kā  

Adhezīvā stiprība bīdē pēc iegremdēšanas 
ūdenī 

≥ 2 N/mm² 

Adhezīvā stiprība bīdē pēc termiskā šoka ≥ 2 N/mm² 
Pagarināts saķeres laiks: adhezīvā stiprība 
stiepē pēc ne mazāk kā 20 min. 

≥ 0,5 N/mm² 

Slīde ≤ 0,5 mm 

Reakcija uz uguni Klase E 

Bīstamu vielu izdalīšanās skatīt DDL 

 
  Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, 
  izstrādājums atbilst šādām prasībām: 
 
                                                             Nav piemērojams. 

   
10. 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: 
 
 
         

Kvalitātes kontroles vadītājs    Flīžu likšanas pētniecības un attīstības vadītājs 
Jorgs Šāds (Jörg Schad)   Stefans Auers (Stephan Auer) 
 
 
Diseldorfa,    11.06.2013   

(izdošanas vieta un datums)     
 

 


