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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA: 

 
 
 
 
Nr: 1-R131 A101-01 

 
 

 
 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: Capatect Gewebe 650 – (P R 131 A101)  

2. Partijas, sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma 
identifikācijas elements saskaņā ar piemērojamo saskaņoto 
tehnisko specifikāciju: 

Skatīt etiķeti 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai 
izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko 
specifikāciju: 

Armējošais siets cementa bāzes 
apmetumiem 

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

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ., s.r.o. 

Sokolovská 106 
570 21 Litomyšl 
Česká republika 

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, kā noteikts V 
pielikumā : 

Sistēma 2+ 

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

Paziņotā iestāde TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ 

ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA (PRĀGAS BŪVNIECĪBAS 

TEHNISKAIS UN TESTĒŠANAS INSTITŪTS), 
identifikācijas nummurs 1020, izdeva ETA 
13/0392 un sertifikātu pēc sistēmas 2+, 
nr: 1020-CPD-003-001077, 29.06.2013. 

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

Nav piemērojams 
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiski raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņotā tehniskā specifikācija 

Ugunsreakcijas klase F  
 
 
 

ETA 13/0392 

Bīstamo vielu saturs/izdalīšanās NPD 

Sieta acu izmērs (3,5 x 3,8) mm 

Aušanas precizitāte izturēts 

Organisko vielu saturs (20±4) % 

Stiepes izturība un pagarinājums izturēts 

Masa uz laukuma mērvienību ≥ 160 g/m2 

Biezums (0,52 ± 0,2) mm 

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

Par šo izdoto ekspluatācijas īpšību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

 
Parakstīts ražotāja vārdā: 
 
 
Miloš Pavliš, Galvenais vadītājs 
………………………………………. 
(uzvārds un amats) 

 
Litomyšl, 2013 . gada 30. jūnijā 

………………………………………. 
(vieta, datums)       (paraksts) 




