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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

saskaņā ar ES regulas Nr. 305/2011 III pielikumu 

 

produktam Disbopur 458 PU-AquaSiegel 

 

DIS-458-005657 

 

1. Produkta tipa viennozīmīgs marķējuma kods: 

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

 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits marķējums būvniecības produkta identifikācijai 

saskaņā ar 11. panta 4. rindkopu: 

Partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu 

 

3. Ražotāja paredzētais būvniecības produkta pielietojuma mērķis vai paredzētie pielietojuma 

mērķi saskaņā ar saskaņoto tehnisko specifikāciju: 

EN 13813 

Mākslīgo sveķu pārklājums lietošanai iekštelpās 

 

4. Nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un ražotāja 

kontaktadrese saskaņā ar 11. panta 5. rindkopu: 

DISBON GmbH 

Roßdörfer Str. 50 

64372 Ober-Ramstadt 

 

5. Eventuāli pilnvarotās personas, kura ir pilnvarota veikt uzdevumus saskaņā ar 12. panta 

2. rindkopu, vārds un kontaktadrese: 

nav nozīmīgs 

 

6. Sistēma vai sistēmas būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un 

pārbaudei saskaņā ar V pielikumu: 

4. sistēma (lietošanai iekštelpās) 

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

 

7. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, uz kuru piemērojama 

saskaņota norma: 

nav nozīmīgs 

 

8. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, attiecībā uz kuru ir 

izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums: 

nav nozīmīgs 
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9. Deklarācijā iekļautā ekspluatācija 

Būtiskas īpašības 
 

Ekspluatācija 
Saskaņotā tehniskā 

specifikācija 

Ugunsreakcija Efl a)  

EN 13813:2002 

Kodīgu substanču izdalīšana SR  

Ūdenscaurlaidība NPD  

Nodiluma noturība ≤ AR1  

Saķeres stiprība ≥ B1,5  

Triecienizturība ≥ IR4  

Soļu trokšņa izolācija NPD  

Trokšņu absorbēšana NPD  

Siltuma izolācija NPD  

Ķīmiskā noturība NPD  

Bīstamas vielas NPD  

a) saskaņā ar Komisijas 09.02.2010. lēmumu 2010/85/EU produkts izpilda E degamības klases 

nosacījumus bez pārbaudes nepieciešamības. 

 

10. Produkta ekspluatācija saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst deklarācijas 9. punktā paziņotajai 

ekspluatācijai. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi 

ražotājs saskaņā ar 4. punktu. 

 

Ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā parakstījis: 

 

Jürgen Krichbaum, produktu vadības vadītājs 

 

 

 

Ober-Ramstadt, 2013. gada 01. jūlijā 

    (Paraksts) 

 

 

 

 


