EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
N°: 00000-CPR-SH1-001
1

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Superglass 3tab

2

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
bitumena šindeļi 4 X 2

3

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: jumtu un
arejo sienu segums

4

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - residential.europe@iko.com

5

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

6

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
sistēma 4

7

Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
ETA-07/0263
paziņotajām iestādēm:
WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium
Tehniskā novērtējuma iestādes:
BUtgb - Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe - Belgium

8

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi
Stiepes izturība garumā
Stiepes izturība platumā
Naglu kājiņu plīsumizturība
Reakcija uz aizdedzināšanu
Ārējās aizdedzināšanas rezultāts
Ūdenscaurlaidība (bitumena masa)

Ekspluatācijas īpašības
> 600 N/50mm
> 400 N/50mm
> 100N
E
BroofT1
896 ± 150 g/m2

Blistering

Nē

Platums
Augstums

336 ± 3mm
1000 ± 3mm

Plūsmas izturība pie paaugstinātas temperatūras
Aizsargapstrādes salipšana
Ūdens absorbcija

≤ 2mm
≤ 2,5g
< 2%

Termiskā noturība
– Stiepes izturība garumā

> 600 N/50mm

– Stiepes izturība platumā

> 400 N/50mm

– Naglu kājiņu plīsumizturība

> 100N

– Termiskā noturība
– Aizsargapstrādes salipšana

< 2mm
< 2,5g

Noturība pret UV starojumu
– Stiepes izturība garumā
– Stiepes izturība platumā
– Naglu kājiņu plīsumizturība
Bīstamas vielas (skatiet 1. un 2. piezīmi)

Saskaņota tehniskā
specifikācija

ETA-07/0263

> 600 N/50mm
> 400 N/50mm
> 100N
NPD

DOPTMPL-IKOSHINGLES-EUROv14 – language_LV 00201607

NPD = No Performance Determined
1. piezīme: Šis produkts nesatur azbesta vai darvas komponentus.”
2. piezīme: Ja nav Eiropas saskaņoto pārbaudes metožu, apstiprinājums un paziņojums par noplūdi/saturu jāveido, ņemot vērā valsts nosacījumus izmantošanas
vietā.

9

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto
ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā

Ham, 26th of May 2016
(izdošanas vieta un datums)
Kurt Kesters – Technical Product Manager
(vārds, uzvārds, amats)

