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 1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas 
 
    Gyproc Vario_LE_0613   
 
 2 Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima   
         identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį 
  
  Žiūr.1 skyrių. Unikalus identifikavimas -  žiūr.atspausdintą pagaminimo data ir laiką  
  
 3 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 
         darniąją techninę specifikaciją   
  
      Gipso kartono plokščių sandarinimo medžiagos – rišamasis bejuosčio sandarinimo glaistas 4B 
          pagal EN 13963 
 

 
 4 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės 
         ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį 

 

   
  Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH 
  Wiener Neustädterstraße 63 
 A-2734 Puchberg 
 

5 Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje 
         nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas 
 
  Žiūr. 4 skyrių 
 
     6  Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar  
         sistemos, kaip nustatyta V priede 
 

 Sistema 4, sistema 3 – degumo charakteristikai 

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

 
 Notifikuota įstaiga MA  39 – Test , Inspection- and Certification Body of Vienna, kurios  
         identifikacijos numeris Nr. 1140,  atliko produkto tipo degumo bandymus pagal 3 sistemą ir  
         išdavė klasifikacijos ataskaitą Nr. MA-39-VFA 2006-0879.01 
 
 Kitų charakteristikų nustatymui gamintojas atliko pradinius tipo bandymus.  
         Gamyklos gamybos kontrolė atitinka EN ISO 9001:2008. 

 

  

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

  

 Netaikoma  
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 9 Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
 

 

 

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 
specifikacija 

Degumas  A1 klasė EN 13501-1 

Lenkiamasis stipris NPD EN 13963 

 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 gamintojo ir jo vardu : 

 

      Peter Giffinger, Managing Director  

────────────────────────── 

 (Vardas, pavardė ir pareigos)  

 

     Puchberg, 2013 m. gegužės 27 d. 

────────────────────      ────────────────────────────── 
 (Išdavimo vieta ir data)    (Parašas) 
  

 
 


