
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
No. 724N-KDWU-2022  

  
1. Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums:  

Nosaukums: NEXLER SBS-Gr aukstā asfalta masa PN-B-24620  

Tirdzniecības nosaukums: NEXLER SBS-Gr  
2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums:    

NEXLER SBS-Gr 01   

 
3. Paredzētais pielietojums vai pielietojumi:  

Aukstā asfalta masa NEXLER SBS-Gr izmanto vieglu mitrumizturīgu un hidroizolējošu pārklājumu izveidei.  
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  

IZOHAN sp. z o.o.   
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdiņa, Polija  

tel., fax +48 58 781 45 85                                                                                
www.izohan.eu  

Ražošanas vieta:  
Polija  

5. Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):Nav piemērojams  

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 3  

7. Valsts tehniskā specifikācija:  
7.a. Polijas produktu standarts: PN-B-24620:1998 Aukstā asfalta saistvielas, savienojumi un šķīdumi, PN-

B-24620:1998/Az1:2004; Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un valsts 

sertifikāta numurs vai akreditētas laboratorijas/laboratoriju nosaukums un akreditācijas numurs: Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów 
Budowlanych, AB 011 
7b. Valsts tehniskais novērtējums: nav piemērojams 

Tehniskā novērtējuma iestāde/ valsts tehniskā novērtējuma iestāde: nav piemērojams  

Akreditētās sertifikācijas institūcijas nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs: nav 

piemērojams. 

 

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:  
Būvizstrādājuma galvenie raksturlielumi 

paredzētajam pielietojuma veidam un veidiem:  Deklarētās ekspluatācijas īpašības  Piezīmes  

Plūstspēja temperatūrā (60 ± 2) °C un 
45° slīpums pēc 5 stundām 
- jumta filcs, kas savienots ar asfalta saistvielu 

nepieņemama jumta seguma 

pārvietošanās un saistvielu noplūde 
 

 

Elastība liecoties uz veltņa ar diametru 
30 mm pie temperatūras -5°C nav skrāpējumu vai plaisu 

Uzliesmošanas temperatūra pēc Penski-
Mertensa metodes, °C, ne mazāk kā  > 40 

Ūdens saturs, % (m/m), ne vairāk kā  0,5 
Jumta seguma saķeres izturība pret jumta 
segumu, N, ne mazāka par 150  

 
9. Izstrādājums ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. Punkta norādītajām  un deklarētajām ekspluatācijas 

īpašībām. Izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst Regulai (2004. gada 16. aprīlis)  par 
būvizstrādājumiem. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs viebīgi ražotājs. 
 

 Ražotāja vārdā parakstījis:  
 

Dawid Dębski, R&D Manager  
(Vārds, uzvārds un amats)  

  
Gdiņa, 08.02.2022, gada 1  

                          (izsniegšanas vieta un datums) 

   

  



  


