
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus gaminio tipo identifikacijos kodas:

2.

3.

bendrasis tipas

skirtas naudoti
variantas / kategorija
sudėjimas
medžiaga
temperatūrų 
diapazonas

4.

Statybos produkto tipas, partija, serijos numeris ar kitoks jį identifikuojantis elementas pagal 11(4) str.:

Statybų produkto paskirtis arba paskirtys pagal taikomas mastu suderinta technines specifikacijas, kaip tai yra 
numatyta gamintojo:

Gamintojo pavadinimas, registruotasis prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis 
adresas pagal 11(5) str.:

ETA-08/0314 B1 priedas

KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen
Dresdener Straße 19

ETA-08/0314 B1 priedas

ETA-08/0314 A6 priedas
ETA-08/0314 B1 priedas
ETA-08/0314 B1 priedas

ETA-08/0314 A1 - A3  priedas
Partijos numeris: žr. ant pakuotės

Įsuktas plastikinis inkaras, skirtas išorinėms šilumos izoliacijos 
kompozitinėms sistemos su tinko sluoksniu tvirtinti

Dop Nr. KEW - 1109-CPR-2002 - lt

TSBD / TSBDL / TSBD WSfiksavimo varžtas
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5.

--

6.

2+ sistema

7.

--

Įgaliotojo atstovo, kurio turimas įgaliojimas apima tikslus, išvardintus 12(2) sk., vardas, pavardė ir kontaktinis 
adresas (jei taikoma):

Statybų gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os), kaip nurodyta V 
priede:

Jei statybos produktui, kuriam galioja suderintas standartas, yra išduota eksploatacinių savybių deklaracija:

Dresdener Straße 19
02681 Wilthen
Vokietija
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8.

ETA-08/0314  uz 15.04.2015

1109-CPR veikta 2+ sistema

i)
ii)

9.

Elektriniu būdu 

galvanizuotas 

plienas

nerūdijantis 

plienas

Būdingoji varža ETAG 014
ETA-08/0314 C1 

priedas
ETA-08/0314 C1 

priedas
Minimalus atstumas 
nuo krašto ir inkarų 

tvirtinimo tarpai
ETAG 014

ETA-08/0314 B2 
priedas

ETA-08/0314 B2 
priedas

Poslinkis ETAG 014
ETA-08/0314 C3 

priedas
ETA-08/0314 C3 

priedas
Plokštės kietumas 

pagal
ETAG 014

ETA-08/0314 C2 
priedas

ETA-08/0314 C2 
priedas

--

10.

Esminės 

charakteristikos

Jei taikomos Specifinės techninės dokumentacijos 37 ar 38 str. nuostatos, kurių reikalavimus atitinka 
produktas:

Produkto eksploatacinės savybės, nurodytos 1 ir 2 punkte, atitinka nurodytąsias eksploatacines savybes 9 

1109-CPR-2002

Jei statybos produktui, kuriam atliktas Europos techninis įvertinimas, yra išduota eksploatacinių savybių 
deklaracija:

yra išduota:

kokiu pagrindu:

Notifikuotoji įstaiga

ir rodoma:

Veikimas
Suderintos 

techninės 

specifikacijos

ETAG 014

Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Dizaino metodas

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik

pradinis gamyklos patikrinimas ir gamyklos produkcijos kontrolė
nuolatinis gamyklos gamybos kontrolės stebėjimas, vertinimas ir patvirtinimas.

ETAG 014, 2011 m. vasario mėn. Redakcija
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10.

André Gedan 

Wilthen, 20.04.2018

(generalinis pardavimų ir rinkodaros direktorius)

Produkto eksploatacinės savybės, nurodytos 1 ir 2 punkte, atitinka nurodytąsias eksploatacines savybes 9 
punkte. 

Ši atitikties deklaracija išduota išimtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu:
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