
 
 
 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
 

DoP No. 1020-CPR-090-033281 - LT 
(Versija 3) 

To visualize the previous version, click on this URL : http://dop-fixings.com/BRAVOLL/DOP_BRAVOLL_archives/Dop_LT_archives.zip 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: BRAVOLL PTH-SX 

 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:  

ETA-10/0028 (15/02/2015),  
Partijos Nr. žiūrėkite ant produkto pakuotės. 

 
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę 

specifikaciją:  

Gaminio rūšis Plastinis inkaras su varžtu 

Panaudojimas Betonas ir mūras, skirtas tvirtinti sudėtines išorines izoliacines sistemas jas 
tinkuojant (ETICS)  Ø8 
Betonas nuo C12/15 iki C50/60  
Pilnavidurės silikatinės plytos, skylėtos silikatinės plytos, skylėtos keraminės 
plytos, tuščiaviduriai betono blokeliai, tuščiaviduriai lengvi betono blokai 

Pagrindo kategorija A,B,C,D,E 

Krūvis Statinis ir kvazistatinis   

Medžiaga Inkaro įvorė: Polipropileno mova -  poliamido PA6 (PTH-X) išsiplėtimo kaištis  

Temperatūros 
diapazonas  
(jei taikomas) 

/ 

 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis 

adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
ITW Construction Products CZ S.R.o - Sídliště č. p. 696 - 394 68 Žirovnice (Czech Republic)  

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

pavadinimas ir kontaktinis adresas: --  

 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V 
priede: Sistema 2+ 

 

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, 
atveju: --  

http://dop-fixings.com/BRAVOLL/DOP_BRAVOLL_archives/Dop_LT_archives.zip�


8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 
įvertinimas, atveju:  

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek 
 
išdavė ETA-10/0028 (15/02/2015)  
 
remdamasi ETAG-014,  
 
notifikuotosios įstaigos 1020-CPR atliko Sistema 2+ 
 

i. Produkto tipo nustatymas remiantis tipo bandymu (įskaitant bandinių ėmimą), tipo apskaičiavimas, lentelėse pateiktomis reikšmėmis 
arba aprašomo produkto dokumentacija;;  

ii. Pirminis gamintojo gamyklos ir jos gamybos procesų kontrolės patikrinimas;  
iii. Nuolatinis gamyklos gamybos procesų kontrolės stebėjimas, atestavimas ir įvertinimas pagal sistemą 2+ 

 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

  

Svarbiausios savybės  Projektavimo metodas Eksploatacinės savybės 
Suderintos 
techninės 
specifikacijos 

Būdingas atsparumas 
įtempimui 

ETAG 014 ETA-10/0028 Priedas C1 

ETAG 014 

Būdingas atsparumas 
kirpimui 

ETAG 014  NPD 
  

Minimalus intervalas ir 
minimalus briaunos 
atstumas 

ETAG 014 ETA-10/0028 Priedas B5 

Poslinkis esant 
naudingumo ribinei 
būsenai 

ETAG 014 ETA-10/0028 Priedas C1 

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka 
produktas: -- 

10.  1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines 
savybes.  

 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  

 
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)::  
 
Žirovnice, 04/01/2016 
 
 
 
 
 

Ing. A. Dohanič    
Production manager

  
 
 
 
 
V.Růžek 
Quality manager 


