
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 

 

Nr.     030-5050   1. versija 

1 Produkta tipa unikālais identifikators: Icopal Graviflex 

2 Tipa, partijas vai kārtas numurs vai cita atzīme, 
kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā prasīts 
11. panta 4. punktā: 

Partijas numurs: sk. uz produkta 
iepakojuma 

derīgs 

3 Ražotāja paredzētais, piemērojamajai 
saskaņotajai tehniskajai specifikācijai 
atbilstošais būvizstrādājuma iecerētais 
pielietojums vai pielietojumi: 

Bitumena hidroizolācijas loksnes 

4 Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības 
nosaukums vai preču zīme, kā arī adrese, kurā 
ražotāju var sasniegt, kā prasīts 11. panta 
5. punktā: 

Icopal Graviflex 

5 Iespējamā pilnvarotā pārstāvja, kura 
pilnvarojumā ietilpst 12. panta 2. punktā 
uzskaitītie uzdevumi, nosaukums un adrese, 
kurā tas sasniedzams: 

nav attiecināms 

6 Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību 
noturīguma vērtējuma un pārbaudes 
sistēma(s) atbilstoši V pielikumam: 

 

7 Ja runa ir par saskaņotam standartam atbilstoša būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību 
deklarāciju: 

 () 
 
 
 
() 
 
 
 
() 

 

 

8 Ja runa ir par ekspluatācijas īpašību 
deklarāciju, kas saistīta ar būvizstrādājumu, 
kam izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums: 

nav attiecināms 
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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 

 

9 Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
Galvenās īpašības Novērtējums Saskaņota 

tehniskā 
specifikācija 

Ārējā ugunsizturība Broof (t2)  
Degamības klase Klase F  
Ūdensnecaurlaidība ≥ 300 kPa  
Stiepes slodze (gareniski) 750+150/–150 N/50 mm  
Stiepes slodze (šķērsām) 550+150/–150 N/50 mm EN13707:2004/ 
Pagarinājums (gareniski) 40+15/–15 % A2:2009 
Pagarinājums (šķērsām) 40+15/–15 %  
Augu sakņu iespiešanās noturība atbilst  
Izturība pret naglas skrāpējumu 
gareniski 

230+80/–80 N  

Statiskā slodzes izturība procedūra B   
Statiskā slodzes izturība procedūra C   
Triecienizturība procedūra A   
Triecienizturība procedūra B   
Izturība pret plīsumiem   
Šuves izturība pret lobīšanos   
Šuves izturība pret plīsumiem   
Ilgtspēja — UV, karstums un ūdens   
Ilgtspēja — karstumizturība pēc 
nolietošanās 

 80°C 

Ilgtspēja — lokamība pēc nolietošanās  –10/–0 °C 
Lokamība aukstumā  –20/–10 °C 
Kaitīgās vielas  Note 1&2 
   

 
Prasības, kurām produkts atbilst, ja speciālā tehniskā dokumentācija ir izmantota 
atbilstoši 37. un 38. pantam: 
                 nav nozīmes 

10 Iepriekš 1. un 2. punktā individualizētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 
9. punktā norādītajam vērtējumam. 4. punktā minētais ražotājs uzņemas 
ekskluzīvu atbildību par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju: 

 

26.01.2021. 12:00   Vesa Eks (Vesa Ek) 
dd/mm/yyyy    Ražotnes vadītājs 
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