ES ekspluatācijas īpašību deklarācija n . 0011
Saskaņā ar III pielikumu Regulā (ES ) Nr 305/2011
( Būvniecība Produkts regula)
Par produktu, "Micrograminflex"
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
1. N ° : AF
2 . Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas
elements, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11. panta 4. punktā:
Partijas numurs : Skatīt produkta etiķetes ar "Sērija"
3 . Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar
piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
EN 14889-2 : Šķiedras betonam strukturālo, 2. daļa : Polimēru šķiedras
4 . Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme
un kontaktadrese, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11. panta 5. punktā:
LA MATASSINA SRL
Via Bacchiglione 28
36033 Isola Vicentina ( VI ) ITĀLIJA
5 . Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura
pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem
uzdevumiem:
Nav nozīmes
6 . Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai
sistēmas, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas V pielikumā:
1
7 . Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu,
kuram ir saskaņotais standarts:
Tecno Piemonte S.p.A.
Statale Valsesia , 20
IT - 13035 Lenta ( VC )
( CE identifikācijas numurs : 1372 - CPD - 1150)
Paziņotā institūcija ir veikusi sākotnējo pārbaudi produktiem un ražošanas
procesa kontroli, kā arī nepārtrauktu uzraudzību , novērtēšanu un ražošanas
procesa kontroles attiecībā uz emisijām (EN 14889-2 : 2006)
8 . Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu,
kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav nozīmes

9 . Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Īpašības noteiktas produktam: Micrograminflex
Būtiskie
raksturlielumi
Izmērs
Biezums
Stiepes izturība
Ietekme uz betona
konsistenci
Atlikusī izturība *

Vērtība
6-12-18 mm ± 10%
48 mμ ± 10%
450-600 MPa ± 10%
Ar 0,9 kg/m3
Vebe laiks 7 sec.
CMOD at 0.5mm >0,40N/mm2
CMOD at 3.5mm >0,04N/mm2

Saskaņota tehniskā
specifikācija
EN 14889-2: 2006
EN 14889-2: 2006
EN 14889-2: 2006
EN 12350-3
EN 14651

Ja saskaņā ar Būvizstrādājumu regulas 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā
tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:
Nav piemērojams
10 . 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.
Parakstīja ražotāja vārdā:

Giuseppe De Rossi
Legale rappresentante
Isola Vicentina 16/07/2013
*: pie dozācijas of 0,9 kg/m3

Deklarācija derīga kopā ar
OU „Baltic BMC“
Preču transporta pavadzīmi:

2018. gada ____._____________________
_________________________________
(paraksts)

Produkta saņēmējs:

