
 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA                                                                                                                  

 Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą 
Nr. 012/11-0192/2015/01 

 

1.) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
EJOT H4 eco 

 
2.) Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 

reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 
Žiūrėti ant produkto pakuotės / etiketės 

 
3.) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: 

 Įkalamos smeigės, skirtos išorinių tinkuotų šilumos izoliacijos plokščių tvirtinimui 
      prie betono ir mūro; naudojimo kategorijos: A,B,C 
      Smeigių ilgiai: 155 – 295 mm 

 
4.) Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, 

kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 

5.) Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, 
pavadinimas ir kontaktinis adresas: 
netaikytina 

 

6.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 
Sistema 2+ 

 
7.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju 

netaikytina  

 
8.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

jvertinimas, atveju: 
Vokietijos statybų technikos institutas (DIBt) išdavė Europos techninis jvertinimas ETA–11/0192, remdamasis ETAG 
014 reikalavimais. 
„MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672“ atliko pradinį produkto tipo bandymą pagal 2+ sistemą ir 
išdavė atitikties sertifikatą Nr. 0672-CPR-0251 pagal gamykloje įdiegtą gamybos kontrolės sistemą. 

 
9.) Deklaruojamos eksploatacinės savybės  
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Tipiškas 
atsparumas tempimui NRk 

žr. ETA-11/0192 
C1 priedas, C1 lentelė 

ETAG 014: 2011 

Atsparumas persistūmimui 
 

žr. ETA-11/0192 
C3 priedas, C7 lentelė 

ETAG 014: 2011 

Taškinis šilumos laidumo koeficientas  
(Chi reikšmė) 

žr. ETA-11/0192 
C3 priedas, C5 lentelė 

EOTA TR 25 

Plastikinių galvučių standumas 
 

žr. ETA-11/0192 
C3 priedas, C6 lentelė 

EOTA TR 26 

 
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. 
 

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): 

 

_______________________________________Dr. Frank Dratschmidt / valdytojas__________________________________ 
                                                                        (vardas, pavardė ir pareigos) 
 
 

Bad Laasphe, den 04.02.2015________________________             _______________________________________________ 
                        (išdavimo vieta ir data)                    (parašas) 

 


