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1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: 

PENOSIL Premium Aquabrake Fiber 
 

 

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

kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

Partijos numeris: žr. ant produkto pakuotės. 
 

 

3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys: 

Vienkomponentis skystas vandens pagrindu vandeniui nepralaidus produktas, naudojamas po keraminėmis plytelėmis. 
 

 

4. Statybos produktas atitinka taikomus darniuosius standartus: 

EN 14891:2012 
 

 

5. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis gamintojo 

adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 

OÜ KRIMELTE 

Suur-Paala 10 

13619 Talinas, ESTIJA 
 

 

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, 

pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

Netaikytina (žr. 5) 
 

 

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V 

priede: 

Tipo testavimas, 3 ir 4 sistema. 
 

 

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, 

atveju:  

VTT EXPERT SERVICES OY (Notifikuotoji įstaiga nr. 0809) atliko reikalaujamas pirminio tipo bandymo dalis pagal darnųjį 

standartą EN 14891:2012 ir jo priedą ZA. 
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9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

2 iš 2 psl. 

 

 
Esminės savybės: 

 
Eksploatacinės 
savybės: 

Darnioji 

techninė 

specifikacija 

Pirminis atsparumas tempimui ≥0,5 N/mm2  
 

 
EN 14891: 2012 

Sukibimo atsparumas tempimui po kontakto su vandeniu ≥0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po ilgalaikio kaitinimo ≥0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po užšaldymo-atšildymo 
ciklų 

≥0,5 N/mm2 

Sukibimo atsparumas tempimui po kontakto su kalkiniu 
vandeniu 

≥0,5 N/mm2 

Hidroizoliacija Nėra skverbties 

Įtrūkių dengimo galimybė įprastomis sąlygomis ≥0,75 mm 
 

 

10. Deklaracija: 

Šio produkto savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 

gamintojo atsakomybe. 

Pasirašyta gamintojo vardu: 
 

 
Kuldar Kongo 

 

Produkto vadybininkas 
13619 Talinas, Estija 

2016/12/20 
 


