
 

 
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

Nr.: 00170 
 

 
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  

 
BT 18 

Bituma mitruma izolācijas membrāna 
Tips T, 20 m × 1 m × 1,5 mm 

 
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: 
 

Identifikācijas numurs ir uzdrukāts uz produkta iesaiņojuma 
 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, 
kā paredzējis ražotājs: 
 

Pašlīmējošā bituma izolācija. Izmantojama temperatūrā sākot no +5 °°°°C 
 

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

To tirgo: 
Henkel Polska Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa 

 
To ražo: 

 Henkel Polybit Industries Ltd. 
P.O. Box 293, Umm Al. Quwain 

United Arab Emirates 

 

 
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā 
nosauktajiem uzdevumiem: 

 
Nav piemērojams. 

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

 
Sistēma 1 

 
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

 
EN 13969:2004 + EN 13969:2004/A1:2006 

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Bitumena mitruma izolācijas loksnes, tai skaitā bitumena 
loksnes rezervuāru pamatnēm. Definīcijas un raksturlielumi 

 
Nosaukums un identifikācijas numurs: 

Izolacja COBR PIB 
Centralny Ośrodek Budawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Izolacji Budowlanej, 1486 
 

veica 
izstrādājuma tipa noteikšanu, ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu un 
veic ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudi atbilstīgi 

sistēmai 1 



un izdeva: 
ES ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1488-CPD-0185 

 
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais 
novērtējums: 

Nav piemērojams. 
 

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņota tehniskā specifikācija 

Reakcija uz uguni E klase PN-EN 13501-1  
Ūdensnecaurlaidība (60 kPa) Ūdensnecaurlaidīgs PN-EN 1928 
Trieciena izturība: 
Metode A h 200 mm – nav perforēts 
Metode B h 900 mm – nav perforēts 

PN-EN 12691 (bet ar h = 300 mm) 

Savienojuma stiprība: 
Sānu pārlaidums 120 ± 25 % N/50 mm 
Galu pārlaidums 100 ± 25 % N/50 mm 

PN-EN 12317-1 

Lokanība zemās temperatūrās ≤ -20 °C PN-EN 1109 
Stiepes īpašības: 
Izturība garenvirzienā 270 ± 15 % N/50 mm 
Izturība šķērsvirzienā 270 ± 15 % N/50 mm 
Pagarinājums garenvirzienā 320 ± 10 % N/50 mm 
Pagarinājums šķērsvirzienā 240 ± 10 % N/50 mm 

PN-EN 12311-1 

Pārplēšanas izturība: 
Garenvirzienā 160 ± 20 % N 
Šķērsvirzienā 180 ± 20 % N 

PN-EN 12310-1 

Ilgizturība: 
Ūdensnecaurlaidība pēc mākslīgas novecošanas 60 kPa 

PN-EN 1296 
PN-EN 1298 

 
 

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: 
 

Mariušs Gareckis (Mariusz Garecki) 
Galvenais speciālists par kvalitāti un ieviešanu 

(vārds, uzvārds, amats) 

(paraksts) 

Pjotrs Urineks (Piotr Urynek) 
Kvalitātes kontroles nodaļas vadītājs 

(vārds, uzvārds, amats) 

(paraksts) 

Stąporków, 01.07.2013 
(izdošanas vieta un datums) 

 


