
 

 

 

 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

saskaņā ar ES regulas Nr. 305/2011 III pielikumu 

 

produktam Disboxid 422 E.MI ClearCoat 

 

DIS-422-010936 

 

1. Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: 

EN 13813:SR-B1,5-AR1-IR4 

 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits apzīmējums būvniecības izstrādājuma identificēšanai, 

kā noteikts 11. panta 4. punktā: 

Partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu 

 

3. Ražotāja paredzētais izstrādājuma izmantošanas mērķis vai paredzētie izmantošanas mērķi 

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju: 

EN 13813 

Mākslīgo sveķu pārklājums lietošanai iekštelpās 

 

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

kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: 

DISBON GmbH 

Roßdörfer Str. 50 

64372 Ober-Ramstadt 

  

5. Pilnvarotās personas, kura atbild par 12. panta 2. punktā minētajiem uzdevumiem, vārds un 

kontaktadrese, ja tādi dati ir nepieciešami: neattiecas 

 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts 

V pielikumā: 

4. sistēma (lietošanai iekštelpās) 

4. sistēma (lietošanai iekštelpās, attiecībā uz kuru piemēro degamības noteikumus) 

 

7. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais 

standarts: neattiecas 

  

8. Ja būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir iesniegta Eiropas tehniskajam 

novērtējumam: neattiecas 
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Būtiskas pazīmes 
 

Īpašības 
Saskaņotā tehniskā 

specifikācija 

Ugunsdrošība Efl a)  

EN 13813:2002  

Korozīvu vielu izdalīšanās SR  

Ūdenscaurlaidība NPD  

Nodilumpretestība ≤ AR1  

Vilces noturība ≥ B1,5  

Triecienizturība ≥ IR4  

Soļu trokšņa izolācija NPD  

Trokšņa absorbcija NPD  

Siltumizolācija NPD  

Ķīmiskā stabilitāte NPD  

Bīstamas vielas NPD  

a) Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 9. februāra lēmumu 2010/85/EU izstrādājums atbilst E 

ugunsdrošības klasei un nav nepieciešama pārbaude. 

 

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām 

deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarācijas 

sagatavošanu atbild vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

 

Parakstīja ražotāja vārdā: 

 

Jürgen Krichbaum, produktu vadības vadītājs 

 

 

 

Ober-Ramstadt, 2013. gada 01. jūlijā 

  (Paraksts) 
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