EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
BB-Typar® SF27; Typar® Geoproma
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Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
DuPontTM Typar®
Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama
pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Geotekstilė SF 27; Typar® Geoproma (nurodyta ant pakuotės ar pažymėta ant produkto)
Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Filtravimas, Filtravimas ir atskyrimas
Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir
kontaktinis adresas:
UAB Baltijos Brasta, Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas
Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
sistema 2+
Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atvejiu:
Notifikuota įstaiga KIWA MPA Bautest GmbH, No. 0799, alieka pirminį gamybos plano ir gamyklos gamybos
patikrinimą, atlieka nuolatinį kontrolės vertinimą ir įvertina gamyklos gamybos produkcijos kontrolę pagal sistemą 2+ ir
išduoda sertifikatą dėl gamyklos produkcijos kontrolės.
Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Netaikoma
Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Darnioji techninė specifikacija

Esminės charakteristikos
Atsparumas tempimui Tmax
Dinaminis perforacijos atsparumas Dc
Atsparumas statiniam pradūrimui Fp
Akutės dydis O90
Vandens pralaidumas VH50
Patvarumas pagal priedą B

Savybės
Metodas
Vienetas
EN ISO 10319
kN/m
MD 4,7 (-0,61) / CMD 5,3 (-0,69)
EN ISO 13433
mm
45 (+5)
EN ISO 12236
kN
0,750 (-0,075)
EN ISO 12956
µm
175 (+/-52,5)
EN ISO 11058
m/s
100 • 10-3 (-30 • 10-3)
Taikoma per 2 savaites po įrengimo
Prognozuojama, medžiaga turi būti patvari daugiau nei 100 metų visuose natūraliuose
dirvožemiuose, kai temperatūra <25 ˚C dėl įvertinimo patvarumui (Typargeo report 070)

Papildomi duomenys
Vienetinio ploto masė
EN ISO 9864
MD – išilgine kryptimi; CMD – skersine kryptimi.

g/m2

90

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši
eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Deklaracija paruošta pagal gamintojo pateiktus duomenis, pasirašyta įgaliotojo atstovo vardu:
Kaunas, 2013-07-01
Projekto vadovas
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