
 

Atbilstības deklarācija N O : 30-380-1 50-01 

 Saskaņā ar ES regulu No. 305/2011 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs : 

SINTĒTISKO SVEĶU BĀZES PĀRKLĀJUMS SR-AR1-B2.O-lR4 

2. Tips, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, k 
noteikts 11. panta 4. punktā : 
EPONAL 321 - EPONAL 328 - EPONAL 336 - EPONAL 376 - EPONAL 378 - NOVAFLEX 
330 - NOVAFLEX 348V1 - NOVAFLEX 530V5 - NOVAFLEX 540V1 - NOVAFLEX 555 
Skatīt paleti : ražošanas datums, partijas numurs, ražošanas vieta 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojams saskaņā piemērojamo 
saskaņoto tehnisko specifikāciju, ka paredzējis ražotājs: 
Sintētisko sveķu bāzes klona grīdu materiāli lietošanai iekštelpās. 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese, kā noteikts  11. panta 5. punktā : 
Société BOSTIK, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-9321 1 La Plaine Saint-Denis Cedex 

www.bostik.fr 

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras 
attiecas uz 11. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: 
Nav piemērojams 

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

7. Gadījumam, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādajumu, kuram ir 
saskaņotais standarts : 
CSTB (notificēta sertifikācijas institūcija no 0679) , kas nosaka ugumsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas 

standartu EN 13501-1. 

Ražotājs ir veicis produkta veida noteikšanu, pamatojoties uz tipa testēšanu un kontroli saskaņā ar 4. sistēmu 

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

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības : 



Būtiskie raksturlielumi 
Ekspluatācijas 
īpašības 

Saskaņota tehniskā 
specifikācija 

Ugunsreakcijas klase Bfl-sl 

EN 13813:2002 

Kodīgo vai korozīvo vielu iedarbība uz grīdas klonu 
Skatīt materiāla 
drošības datu lapu 

Ūdenscaurlaidība NDP 

Mehāniskā noturība 
 

- Nodilumizturība (pārklāta virsma) ARI 

- Saķere ar pamatni B2.O 

- Triecienizturība (nodilušām virsmām) IR4 

Skaņas izolācija NDP 

Termiskā noturība NDP 

Ķīmiskā noturība NDP 

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 : 

Uzņēmuma nosaukums un pārstāvis 

Izdošanas vieta un datums 
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