
Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  

(UE) Rīkojumu nr 305/2011  

    

 

    
 Ekspluatācijas īpašību deklarācija:  Nr: CAP-998-843727  

  
1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:  

Capalith Fassadenspachtel P 

2. Būvizstrādājuma izmantojums vai izmantojumi, kā paredzējis ražotājs, saskaņā ar piemērojamo saskaņoto 
tehnisko specifikāciju:  
Vispārīga pielietojuma apmetuma java (GP) ārējam un iekšējam pielietojumam , kategorija CS IV 

3. Ražotāja nosaukums:  
Caparol Polija SIA ; Pulavska iela  393; 02-801; Varšava; Tel.: +48 22 544 20 40; www.caparol.pl 
Ražošanas uzņēmums Žlobņicā, Milenijna iela 3; 97-410 Kleščova 

4. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un verifikācijas sistēma vai sistēmas, kā noteikts  V  
pielikumā : Sistēma  4 

5. Gadījumā,  ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts :  
PN-EN 998-1: 2016  
Prasības pret mūra javam būvniecībai - 1.daļa: Ārējās un iekšējās apmetuma javas 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:  

Būtiskākās iezīmes  Ekspluatācija  
Saskaņotās tehniskās 
specifikācijas  

Ugunsreakcija  A1    
  
  
  
  
  

EN 998-1:2016  

Saķere ar pamatni:    ≥ 0,3 N/mm2; FP:B  

Ūdens absorbcija  Wc2 

Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients  µ ≤ 25 

Siltuma vadāmības koeficients λ10, dry:  

≤ 0,82 W/mK,  ja P=50%¹⁾ 
≤ 0,89 W/mK, ja P=90%¹⁾ 

Tabulārs lielums saskaņā ar EN 1745  

Izturības rādītāji (sasaldēšana/ atsaldēšana saskaņā ar 
PN-85/B-04500):  
-masas zudums: 
-liecie izturības samazinājums: 
-spiedes izturības samazinājums:  

 
 
≤ 1% 
≤ 1% 
≤ 1% 

 Sadalīšanās / kaitīgo sastāvdaļu saturs  
  

Skatīt izstrādājuma drošības datu lapu 

 

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas 

īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi šajā 

deklarācijā norādītais ražotājs. 

 

Ražotāja vārdā parakstījis:  

Božena Serwatka-Berbeč - Tehniskās nodaļas vadītāja 

 
Varšava, 2017. gada 15. maijā  

……………………………………….  (izd. vieta, datums)             (paraksts)   
 

 

 

 

http://www.caparol.pl/
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EN 998-1:2016 

Vispārīga pielietojuma apmetuma java (GP)  
ārējam un iekšējam pielietojumam, kategorija CS IV 

 

Ugunsreakcija  A1 

Saķere ar pamatni: (apmetuma slāņa biezums 12mm)    ≥ 0,3 N/mm2; FP:B 

Ūdens absorbcija  Wc2 

Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients  

 
µ ≤ 25 

 
Tabulārs lielums saskaņā ar EN 1745 

Siltuma vadāmības koeficients λ10, dry:  
≤ 0,82 W/mK,  ja P=50%¹⁾ 
≤ 0,89 W/mK, ja P=90%¹⁾ 

Tabulārs lielums saskaņā ar EN 1745 
Izturības rādītāji (pēc sasaldēšana/ atsaldēšana cikliem 
saskaņā ar PN-85/B-04500):  
-masas zudums: 
-liecie izturības samazinājums: 
-spiedes izturības samazinājums:  

 
 

≤ 1% 
≤ 1% 
≤ 1% 

 Sadalīšanās / kaitīgo sastāvdaļu saturs  
  

Skatīt izstrādājuma drošības datu lapu 

Ekspluatācijas īpašibu deklarācija: Nr CAP-998-843727 

 

  

 






