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Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu 

produktam Disbocret 502 Protec plus 

DIS-502-004157 

 
 

1. Produkta tips: 
EN 1504-7: ZA.1a 

 
2. Partijas, sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 4. 

panta 11. punktā: 

partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu 

 
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo 

saskaņoto tehnisko specifikāciju: 

Produkts armatūras aizsardzībai pret koroziju 

 
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 

kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: 

DISBON GmbH 
Rossdoerfer Str. 50 

64372 Ober-Ramstadt 
 
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas 

uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: 

nav piemērojams 
 

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai 

sistēmas atbilstoši Pielikumam V: 

Sistēma 2+ (izmantošanai būvēm un inženiertehniskiem būvdarbiem) 
 

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

saskaņotais standarts: 

EN 1504-7, Sistēma 2+: 

Informētā institūcija KIWA Polymerinstitut, Quellenstrasse 3, 65439 Floersheim-Wicker ar 
identifikācijas numuru 1119 saskaņā ar sistēmu 2+ ir veikusi ražotnes un ražošanas procesa 

kontroles sākotnējo inspicēšanu, kā arī ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu 
uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudi un ir izdevusi: 

ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu 
1119-CPR-0951 

 

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

nav piemērojams 

http://www.disbon.de/
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
 

 
Būtiski raksturlielumi 

 
Ekspluatācijas īpašības 

Saskaņotā 

tehniskā 

specifikācija 

Bīdes pretestība NPD  

EN 1504-7:2006 Aizsardzība pret koroziju Tests izturēts 

Bīstamas vielas NPD 

 
 

10. Punktos 1 un 2 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: 
 

Jürgen Krichbaum, produktu pārvaldības vadītājs 

 
 

Ober-Ramstadt, 2013. gada 01. jūlijā …………………………………………….. 
(paraksts) 

http://www.disbon.de/

