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1Versija

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Nr.

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks
kitas elementas, pagal kurį galima
identifikuoti statybos produktą, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Gamintojo numatyta statybos produkto
naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Gamintojo pavadinimas, registruotas
komercinis pavadinimas arba registruotas
prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam
suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2
dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir
kontaktinis adresas:

Statybos produkto eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar
sistemos, kaip nustatyta V priede:

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju:

Eksploatacinių savybių deklaracijos,
susijusios su statybos produktu, kuriam
buvo išduotas Europos techninis įvertinimas,
atveju:

Icopal SA

Pagaminimo data: žr. Produkto pakuotės

Betoniniai mūro gaminiai

nėra svarbus

nėra svarbus

BW-36, 240x360x245

K002

BW-36, 240x360x245

Łaska 169-197

98-220 Zduńska Wola
Polska ( PL )

2013-07-01galioja nuo

sistema 4

   ()

   ()

   ()
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  240x360x245 mmMatmenys ir leistinieji matmenų nuokrypiai: matmenys

  D1Matmenys ir leistinieji matmenų nuokrypiai: matmenų nuokrypiai

40 +2/-2 mmKonfigūracija: vidinių sienelių storis, nuokrypiai

≥ 3,5 N/mm2Stipris gniuždant

Matmenų stabilumas ND

  0,15 N/mm2Sukibimo stipris: kirpimo stipris

Sukibimo stipris: lenkimo stipris ND

  A1Atsparumas ugnies poveikiui

Vandens įgeriamumas negali būti paliktas veikimui

Vandens garų pralaidumas ND

900 +90/-90 kg/m3Tiesioginė garso izoliacija: bendrasis tankis

40 +2/-2Tiesioginė garso izoliacija: konfigūracija: vidinių sienelių storis, nuokrypiai

  240x360x245 mmTiesioginė garso izoliacija: matmenys

  +3/-5 mmTiesioginė garso izoliacija: nuokrypiai

Šiluminė varža ND

Patvarumas užšalimui/atšilimui ND

Pavojingos medžiagos nėra

Darnioji techninė
specifikacija

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka
produktas:

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

nėra svarbus

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės

(parašas)
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