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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP) 

Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą 
(Statybos Produktų Direktyva) 

Pakeista pagal komisijos deleguotą reglamentą (ES) Nr. 574/2014  
 

produktam ARDEX SN 
Nr. 73086 

 
 

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas:     F-INT CC 25HM 
XS 1 
PW-INT CC 25HM 

 
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 

darniąją techninę specifikaciją: 
 

Siūlių sandarinimas fasadams, sanitarinėms patalpoms ir pėsčiųjų takams 
 

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės 
ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5): 

 
Ardex GmbH 

Friedrich-Ebart-Str. 45 
58453 Witten  

Germany 
 

4. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), 
pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

 
Netaikoma 

 
5. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V 

priede: 
 

Sistema 3 
 

6. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis 
standartas: 
 
Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN 
(MPA NRW) kurios indentifikacinis numeris 0432 atliko testus pagal EN 15651:2012-12, 1, 
3 ir 4 dalį. 
 
Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN 
(MPA NRW) kurios indentifikacinis numeris 0432 atliko degumo testą. 
 

6b. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos 
techninis vertinimas: 
 

Netaikoma 
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7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
 

 
Esminės charakteristikos 

Eksploatacinės 
savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Reakcija į ugnį: E  

EN 15651-1: 2012-12 
EN 15651-3: 2012-12 
EN 15651-4: 2012-12 

Sveikatai ir/arba aplinkai 
kenksmingų chemikalų išskyrimas: 

 
įvertinta 

Stabilumo išlaikymas: ≤ 3 mm 
Tūrio praradimas: ≤10 % 
Išlaikomojo tempimo savybės po 
mirkymo vandenyje: 

 
išlaiko (NF) 

Išlaikomojo tempimo savybės 
nekonstrukciniams sandarikliams 
naudojamiems siūlėms šalto klimato 
vietose (-30 oC): 

 
 
 
išlaiko (NF) 

Išlaikomojo tempimo savybės: išlaiko (NF) 
Mikrobiologinis augimas: 0 
Atsparumas plyšimui: išlaiko (NF) 
Tempimo savybės šalto klimato 
vietose (-30 oC): 

 
≤ 09 MPa 

Ilgaamžiškumas: Išlaiko (NF) 
 

 
8. Produkto , nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 7 skirsnyje pagal 

reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Gamintojas, nurodytas 3 skirsnyje, yra atsakingas už šią 
deklaraciją.   

 
 

Pasirašyta gamintojo vardu: 
 
 


