
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
N°: 01402-CPR-SH1-001

1 Unikalus produkto tipo identifi kacinis kodas: Monarch Diamant 

2 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifi kuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Bituminės čerpės 4 X 2

3 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifi kaciją: Stogų ir išorinių sienų uždengimui

4 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 
5 dalį:
IKO Sales International NV - Truibroek 74  -  B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120  -  Fax. +32.11.340.129  -  support@iko.be

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

6 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 4

7 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
EN 544:2011

Notifi kuotoji įstaiga: WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium

8 Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos Eksploatacinės 
savybės

notifi ktuotoji 
įstaiga

Darnioji techninė 
specifi kacija

Atsparumas tempimui išilgine kryptimi / 600 N/50mm

EN 544:2011

Atsparumas tempimui skersine kryptimi 400 N/50mm

Atsparumas plėšimui vinimi 100N

Degumas E 1173

Išorinis ugnies poveikis BroofT1 1173

Bitumo masé ≥ 1300 g/m²

Ilgis  1000 ± 3mm

Plotis 284 ± 3mm

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje ≤ 2mm

Mineralinio pabarsto nubyrejimas ≤ 2,5g

Vandens geriamumas < 2%

Pavojingos medžiagos (žr. 1 ir 2 pastabas)

1 pastaba: šio gaminio sudėtyje nėra asbesto ar dervos sudėtinių dalių.

2 pastaba: nesant harmonizuotų Europos testavimo metodų, išleidžiamos produkcijos / turinio patikrinimas ir deklaravimas turėjo būti atliktas laikantis nacionalinių 
naudojimo vietos nuostatų.

9 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  Ši eksploatacinių savybių deklaracija 
išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)

(išdavimo vieta ir data): Ham, 26th of May 2015

(vardas, pavardė ir pareigos):  Kurt Kesters – Technical Product Manager

Production and sales certifi ed according ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program
and ISO 14001:2004 Environmenteal Management Standard both certifi ed from Bureau Veritas Certifi cation.


