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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA (DOP) 
Saskaņā ar EU regulas Nr. 305/2011 pielikumu III 

(Būvizstrādājumu regula) 
 

produktam ARDEX SN 
Nr. 73086 

 
 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: F-INT CC 25HM 
XS 1 
PW-INT CC 25HM 

 
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo 

saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 
 

Hermētiķis fasādes elementiem, sanitārtehniskām šuvēm un gājēju celiņiem un grīdām 
 

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā. 

 
Ardex Skandinavia A/S 

Marielundvej 4 
2730 Herlev, Denmark 

 
4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kā paredzēts 12. 

panta 2. punktā: 
 

Nav piemērojams. 
 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā 
noteikts V pielikumā: 
 

Sistēma 3 
Sistēma 3: reakcijai uz uguni 

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

saskaņotais standarts: 
 
Notificēta pārbaudes institūcija MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN 
(MPA NRW) ar identifikācijas numuru 0432 veica produkta sākotnēja tipa testu saskaņā ar 
EN 15651:2012-12, 1, 3 un 4 nodaļai. 
 
Notificēta pārbaudes institūcija MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN 
(MPA NRW) ar identifikācijas numuru 0432 veica produkta ugunsdrošības testu. 
 

6b. Būvizstrādājums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: 
 

Nav piemērojams. 
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7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 
 

 
Būtiskie raksturlielumi 

Ekspluatācijas 
īpašības 

Saskaņota tehniskā 
specifikācija 

Reakcija uz uguni E klase 
Izdala videi un veselībai bīstamas 
ķimikālijas 

NPD 

Noturība pret plūsmu ≤ 3 mm 
Apjoma zaudējums ≤10 % 
Stiepes īpašības pie fiksētas 
izstiepšanas 

izturējis (NF) 

Stiepes izturība izturējis (NF) 
Stiepes īpašības, deformācijas 
vērtība 
pie +23 oC 
 
Pie -30 oC 

 
 
≥ 0,4 MPa 
un 
≤ 09 MPa 

Stiepes īpašības izstiepjot auksta 
klimata apstākļos (-30 oC) 

izturējis (NF) 

Stiepes īpašības pēc iemērkšanas 
ūdenī +23oC temperatūrā 

izturējis (NF) 

Mikrobioloģiskā augšana 0 
Izturība izturējis 

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

NF – nekādi traucējumi 
 
Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums 
atbilst šādām prasībām: 
 

Nav piemērojams. 
 

8. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā 
norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību 
deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs. 
 

 
Parakstīts ražotāja vārdā: 

 
Dr.Jörg W. Sieksmeier  Bernd Unterbrink 
Chef for F & U   Afdelingsleder, F & U 
 
 
Witten,25.09.2014. 
_______________________________________________________________ 
(Izsniegšanas vieta un datums) 


