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1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: 

        PENOSIL Premium Aquabrake Fiber hidroizolācijas mastika 

 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta  

4.punktā: 

Partijas numurs: skatīt produkta iepakojumu 
 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi: 

Vienkomponenta, šķidrā veidā lietojams ūdens necaurlaidīgs produkts, kas izmantojams zem keramikas flīzēm. 

 

4. Būvizstrādājums saskaņā ar piemērojamām saskaņotajām specifikācijām:  

EN 14891:2012 

 
5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. 

panta 5. punktā: 

OÜ KRIMELTE 

Suur-Paala 10 

13619 Tallina 

IGAUNIJA 

 
6. Attiecīgajos gadījumos pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvarojums aptver 12.2. punktā 

norādītos uzdevumus: 

Neattiecas (skatīt 5. punktu) 

 

7. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR, V pielikumā: 

3. un 4. sistēma attiecībā uz tipveida pārbaudi  

 

 

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  

VTT EXPERT SERVICES OY (pieteiktā iestāde Nr. 0809) veica sākotnējās tipveida testēšanas attiecīgās daļas saskaņā  

ar saskaņoto standartu LVS EN 14891:2012 un tā pielikumu ZA. 



 
 

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 pielikumu III) 

 

EĪD Nr.: KR-044001 
 
1. versija / 2016. gada decembris 

 

Lapa 2 no 2 
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

 
 

 

 

10. Deklarācija: 

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām tehniskajām īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir 

izsniegta tikai saskaņā ar ražotāja atbildību. 

Ražotāja vietā un vārdā parakstīja: 

 
 
 
 
 

Kuldar Kongo 
 

Produkta menedžeris 
13619 Tallina, Igaunija 

20/12/2016 

 
Būtiskās īpašības: 

 
Veiktspēja: 

Saskaņotā 

tehniskā 

specifikācija 

Sākotnējā stiepes pielipšanas stiprība  ≥0,5 N/mm2  
 
 

EN 14891: 2012 

Stiepes pielipšanas stiprība pēc saskares ar ūdeni  ≥0,5 N/mm2 

Stiepes pielipšanas stiprība pēc siltuma novecošanas  ≥0,5 N/mm2 

Stiepes pielipšanas stiprība pēc saldēšanas-

atkausēšanas cikliem  

≥0,5 N/mm2 

Stiepes pielipšanas stiprība pēc saskares ar kaļķūdeni  ≥0,5 N/mm2 

hidroizolācija Neiespiežas 

Plaisāšanas spēja standarta apstākļos  ≥0,75 mm 


