EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 70013-CPR-2014-09-17

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas:
PAROC XSS 002, PAROC XSS 015
2. Tipo, partijos ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima indentifikuoti
statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis arba paskirtys pagal taikomą
darniąją techninę specifikaciją:
Lanksti hidroizoliacija, naudojama tarp medinių karkaso elementų ir betoninių pamatų
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas
ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinki
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 3
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Notifikuota įstaiga – Švedijos technikos institutas SP atliko karkaso elementų hidroizoliacijos
PAROC XSS 002 pradinius tipo bandymus pagal EN 14909:2012 “ Lankstieji hidroizoliaciniai
lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos” ir
išdavė pradinio tipo bandymo protokolą ITTR 0402–CPR–SC0493-14. Karkaso elementų
hidroizoliacija XSS 015 įvertinta atsižvelgiant į jos struktūrą ir jos savybės yra tokios pat arba
gerenės už XSS 002

Degumo klasė

Eksploatacinės
savybės
F klasė (Euroklasė)

Darnioji techninė specifikacija
(Bandymo standartas)
Deklaruota gamintojo, nebandyta

5.6 Nelaidumas vandeniui

Patvirtinta (nelaidi)

SS-EN 1928. A metodas

5.8.1 Ilgalaikiškumas.
Sendinimas ir vandens
nepralaidumas po dirbtinio
sendinimo

Patvirtinta
(nelaidi vandeniui)

EN 1296. Šiluminis sendinimas 12
savaičių

5.8.2 Ilgalaikiškumas.
Atsparumas šarmų poveikiui ir
vandens nepralaidumas po
sendinimo

Patvirtinta
(nelaidi vandeniui)

EN 1847. Šarmų poveikis, 28 dienos.

Esminės charakteristikos
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Neišvardintoms savybėms jų vertės nenustatytos: NPD (Eksploatacinė savybė nenustatyta). 1 ir 2
punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager

Helsinki 17.9.2014
(parašas)
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