EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*
Nr. 17/LP/8
1.

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Dvipusio lipnumo skaidri armuota juosta „Gerband 970“*
1,9 cm x 50 m; 3,8 cm x 50 m; skaidrios spalvos

2.

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti
statybos produktą:
gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono tūtos vidinėje pusėje
esančioje platintojo parengtoje etiketėje.

3.

Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

4.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą
techninę specifikaciją:

gamintojo deklaruojamieji rodikliai.

Dvipusio lipnumo juosta „Gerband 970“ skirta sujungti tarpusavyje įvairias statybines
medžiagas, užtikrinti ilgalaikį garo izoliacinių medžiagų (plėvelių), stogo ar sienų difuzinių plėvelių
sujungimą tarpusavyje ir su sienų bei stogų konstrukcijomis.
5.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės
ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape Factories
Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0; Telefax +49 (0) 90 81 213-100
E-mail info@gerband.de; Internet www.gerband.de
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1.

Platintojas:
UAB "BALTIJOS BRASTA",
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. paštas: info@baltijosbrasta.lt;
www.baltijosbrasta.lt

6.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo 18** straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
UAB "BALTIJOS BRASTA", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7.

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar
sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
sistema 4

8.

Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
atliko

netaikoma

pagal sistemą

netaikoma

netaikoma

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė

netaikoma

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9.

Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

10.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

netaikoma

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

Esminės charakteristikos
Bendrasis lipnios plėvelės storis be
nuplėšiamo apsauginio sluoksnio

Deklaruojamos vertės
(norma)
0.25 mm

Bandymų metodai
EN 1942
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Atsparumas atsilupimui**
Eksploatacinis atsparumas temperatūrai
Atsparumas UV spinduliams
Degumas

≥ 25 N / 25 mm
Nuo -30 °C iki +100 °C
Stabilizuota
F klasė

EN 1939
Gamintojas nenurodo
Nebandyta

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi plėvelės prilipimas labai
priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant
nedidelio pavyzdžio.
Kitos charakteristikos:
Juostos sudėtis:
- pagrindinis sluoksnis
- nuplėšiamas sluoksnis
Vidinio sluoksnio spalva
Nuplėšiamo sluoksnio spalva
Juostos rulone vardiniai matmenys
Montavimo temperatūra
11.

Poliakrilatiniai klijai su PET gijų armavimu
Silikonu dengtas popierius
Skaidri
Mėlyna/balta
Ilgis – 50 m; plotis – 19 mm ir 38 mm
Nuo +5 °C iki +40 °C

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir platintojo
atsakomybe.
Pasirašyta:
Ignas Baltrušaitis, UAB „Baltijos Brasta“ projektų vadovas
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, , pareigos, vardas, pavardė)

Kauno raj., 2017-05-29
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus,
vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju,
kadangi:
- produktas neturi darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento,
todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamento Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai
neženklinami “CE” ženklu.
- produktas neįtrauktas į „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą”, patvirtintą aplinkos ministro 201702-07 įsakymu Nr. D1-123 (TAR, 2017-02-08, Nr. 2238).
** Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“

