EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-IT1/0334
1.

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: RESFOAM 1 KM

2.

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.
panta 4. punktā: POLIURETĀNA SVEĶU BĀZES BETONA INJEKCIJU SASTĀVS –
U(S1)W(8)(1)(5/30)

3.

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko
specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Produkts betona remontam un aizsardzībai aizpildot plaisas ar
briestošu materiālu

4.

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā
noteikts 11. panta 5. punktā: Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

5.

Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta
2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: Nav piemērojams

6.

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: Izpildinstitūcija nr. 1305 ICMQ S.p.A. veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas
kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+
un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1305-CPD-1074.

8.

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

9.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Būtiskie raksturlielumi

Ūdens caurlaidība:
Izstrādājamība:
- Plaisas platums:
- Plaisas mitruma līmenis:
Korozivitāte:
Izplešanās un paaugstināšanās uzglabājot ūdeni:
Ilgmūžība:
Bīstamas sastāvdaļas:

Saskaņota tehniskā
specifikācija

Ekspluatācijas īpašības

S1
No 0,8 mm
Sausa
Nav novērojama korozija
∆V14dd = 0,3%; ∆W14dd = 315%
Tests iziets
NPD

EN 1504-5:2004

10. Pielikuma 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.
Parakstīts ražotāja vārdā:

Paolo Murelli – Korporatīvā Kvalitātes Vadība
(vārds, uzvārds, amats)

Milāna, 01/07/2013

………………………

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)
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Produkts betona injekcijām betona konstrukciju remontam un
aizsardzībai: U(S1)W(8)(1)(5/30)
Ūdens caurlaidība:
Izstrādājamība:
- Plaisas platums:
- Plaisas mitruma līmenis:
Korozivitāte:
Izplešanās un paaugstināšanās
uzglabājot ūdeni:

S1
No 0,8 mm
Sausa
Nav novērojama korozija

Ilgmūžība:
Bīstamas sastāvdaļas:

Tests izturēts
NPD

∆V14dd = 0,3%; ∆W14dd = 315%

