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3Versija

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas
numurs:

Nr.

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

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

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

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

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

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācijaattiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

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

Icopal SA

Ražošanas datums: skatīt produkta iepakojumu

Dūmeņi. Prasības un testēšanas metodes sodrējdegšanas izturībai

nav nozīmes

nav nozīmes

WULKAN CI-eko 160, T600 N1 D 3 G50

K020 v3

WULKAN CI-eko 160, T600 N1 D 3 G50

Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola

Polska ( PL )

derīga no

sistēma 2+

Paziņotā ražošanas procesa kontroles sertifikācijas iestāde Nr. 1020 TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. veikusi
sākotnējo pārbaudi ražotnē un ražošanas procesa kontroles sistēmā, novērtēšanu un ražošanas procesa kontroles izvērtēšanu un
izsniegusi ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu (1020-CPR-030040418)

   ()

   ()

2015-04-23 -
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  LA 90 (DIN 18160
-60:2014)

Ugunsnoturība no ārējās uz ārējo

  T600, G50Ugunsnoturība no iekšējās uz ārējo

  N1Gāzes necaurlaidība/noplūde

  0,0015 mCaurplūdes pretestība: caurplūdes pretestība iekšējām detaļām un stiprinājumiem

  R53Izmēri/siltumizolācija: Pv36-eko

  R49Izmēri/siltumizolācija: Pv50-eko

  R52Izmēri/siltumizolācija: Pv68-eko

  T600, G50Siltuma trieciena izturība: sodrēju degšana un siltuma triecina apstākļi

  N1Siltuma trieciena izturība: gāzes necaurlaidība

≥ 10 MN/m2Spiedes stiprība: māla/keramikas dūmvada oderējums

  35 mMaksimālais iekšējo detaļu augstums

≥ 10 N/mm2Savienojošo materiālu spiedes stiprība: spiedes stiprība

  M2,5Savienojošo materiālu spiedes stiprība: ārsienu elementu savienojošais materiāls,
min klase

  35 mĀrējo sienu spiedes stiprība

  D 3Gāzu necaurlaidības/noplūdes noturība pret ķimikālijām/koroziju Spiedes stiprība
noturība pret ķimikālijām
Pretestība pret salu/atkusni izturīgs

Saskaņota tehniskā
specifikācija

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

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

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:

nav nozīmes

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības

(paraksts)
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