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Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
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1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:  

CT VIRSMAS UZ CEMENTA BĀZES - C30 - F5 

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

BOSTIK RENO QUICK, BOSTIK XPS 
Skatīt uz iepakojuma: izgatavošanas datums, partijas numurs, ražošanas centrs 

 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā 
ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis 
ražotājs:  

 

Materiāli virsmām uz cementa bāzes, kas nav paredzēti nodiluma virsmām iekšējai lietošanai ēkās. 

 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai 
reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 
5. punktā: 

 

Sabiedrība BOSTIK, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-93211 La Plaine Saint-Denis 
Cedex www.bostik.fr  

 

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

 
Nav piemērojams 

 

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

 
3. līmenis 

 

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz 
būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

 

CEBTP (Būvniecības un TP pētniecības un attīstības eksperimentālais centrs) laboratorijā nr. 0074 veica 
tipa produkta noteikšanu, pamatojoties uz 3. tipa testiem, un izdeva pārbaudes ziņojumu.  

 

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

 

Nav piemērojams 

http://www.bostik.fr/
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Ekspluatācijas īpašību deklarācija  
 
 
 

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

 

 

 

Būtiskākās īpašības 

 

Ekspluatācijas 
īpašības 

Saskaņotas tehniskās 
specifikācijas 

Reakcija uz uguni A1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13813:2002 

Koroziju izraisošu vielu izdalīšanās vai kodīgums 
  

  

Sk. drošības datu lapas 

Ūdens caurlaidība  NDP 

Ūdens tvaiku caurlaidība NDP 

Mehāniskā izturība 
 

- Spiedes stiprība 
 

 

- Lieces izturība 
 

 

- Nodilumizturība (nodiluma virsmām)  NPD 

Trokšņa izolācija 
 

- Trokšņa absorbcija NPD 

Siltumizturība NDP 

Ķīmiskā izturība 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: 
 

 
Sabiedrības pārstāvja vārds un amats Vieta 

un datums 
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