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Ekspluatācijas īpašību deklarācija 

Baumit Protect 

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.: 01-BAB- Protect 

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: 
Baumit Protect 

2. Veida, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits būvniecības produkta 
identificējošs elements, saskaņā ar 11. panta ceturto daļu: 
Baumit Protect 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar 
piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 
Bezšuvju mitruma izolācijas hermētiķis lietošanai zem keramiskajām flīzēm. 
PN-EN 14891:2012 Šķidrā veidā uzklājamas ūdensnecaurlaidīgas pamatnes lietošanai 
zem līmējamām keramiskajām flīzēm. Prasības, testa metodes, atbilstības novērtējums, 
klasifikācija un apzīmējumi 

4. Nosaukums, reģistrēta tirdzniecības vai preču zīme, kā arī ražotāja 

kontaktadrese, saskaņā ar 11. panta piekto daļu: 

Baumit Beteiligungen GmbH 
Wopfing 156 
A-2754 Valdega (Waldegg) 

5. Attiecīgos gadījumos pilnvarotās personas vārds, uzvārds un 

kontaktadrese, kas pilnvarots veikt darbības, kas minētas 12. panta 

2. punktā: 
Neattiecas 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, 

kā noteikts V pielikumā: 

Sistēma 3 

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram 

ir saskaņotais standarts: 
Magistrat der Stadt Wien, MA 39 / 1140 veica tipa testu saskaņā ar EN 14891 sistēmā 
3 un izdeva testa pārskatu Nr.: VFA 2013-0866.6 

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram 
ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: 
neattiecas 
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Galvenās īpašības Ekspluatācijas īpašības 
Tehniskā 
specifikācija 

Apzīmējums CM 02 P 
 

Sākotnējā adhezīvā stiprība ≥ 0,5 N/mm2 
 

Adhezīvā stiprība pēc ūdens iedarbības ≥ 0,5 N/mm2 
 

Adhezīvā stiprība pēc termiskās 
novecošanas 

≥ 0,5 N/mm2 
 

Adhezīvā stiprība pēc kaļķūdens 
iedarbības 

≥ 0,5 N/mm2 
 

Adhezīvā stiprība pēc sasaldēšanas-
atsaldēšanas cikliem 

≥ 0,5 N/mm2 EN 14891:2012 

Adhezīvā stiprība pēc hlorētā ūdens 
iedarbības 

≥ 0,5 N/mm2 
 

Ūdensnecaurlaidība ūdensnecaurlaidīgs 
 

Spēja savienot plaisas ļoti zemā 
temperatūrā (-20°C) 

≥ 0,75 mm 
 

 
10. 1. un 2. punktā minētās ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām 

ekspluatācijas īpašībām. 
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā 
norādītais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

Direktors Alfreds Gsandtners (Alfred Gsandtner)  

(uzvārds un amats) 

(Vopfinga (Wopfing), 12.11.2013.) (Paraksts) 

(Izsniegšanas datums un vieta) (Paraksts) 
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