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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. MG/NHY/07/2013
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas
Naudoti paruoštas glaistas NIDA Hydromix
2. Tipo, partijos, serijos numeris arba bet koks kitas elementas, sudarantis galimybę identifikuoti statybos produktą,
kaip reikalaujama pagal 4 str. 11 d.:
Partijos numeris ant įpakavimo /d.mėn.m.val.min./
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę
specifikaciją:
Paruoštas glaistas NIDA Hydromix skirtas gipskartonio NIDA Hydro plokščių siūlių glaistymui,
naudojant ne popierinę armavimo juostą. Glaistas tinka naudoti šlapiose ir pastoviai drėgnose
aplinkose, pastatų viduje ir išorėje. Gali būti naudojamas kaip galutinis apdailos sluoksnis.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Pavadinimas: NIDA Hydromix
Adresas: Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8,
03-879 Warszawa
5. Įgaliotojo atstovo, vykdančio užduotis pavadinimas ir adresas,
kaip numatyta 2 įstatymo12 straipsnyje:
N/A
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V
priede:
3 sistema reakcija į ugnį
4 sistema taikoma visoms esminėms charakteristikoms
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
PN-EN 13963:2008 (EN 13963:2005+AC:2006) Gipskartonio plokščių sujungimo medžiagos. Sąvokos,
reikalavimai ir tyrimų metodai"
Notifikuotoji įstaiga CSTB Nr. 0679 (3 sistema)
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas
Europos techninis įvertinimas:
N/A
1 puslapis iš 2

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Darnioji techninė
specifikacija

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Reakcija į ugnį

A2-s1,d1 klasė

PN-EN 13963:2008

> 250N

PN-EN 13963:2008

> 0,4MPa

PN-EN 13963:2008

Patvarumas lenkimui
Sukibimas su pagrindu:

Reikalavimai, kuriuos atitinka produktas, jeigu yra taikoma speciali techninė dokumentacija, numatyta 37
str. arba 38 str.:
N/A
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota išskirtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašė:

Radosław Kowalski,
Technologijos ir kokybės kontrolės
vadovas (pavardė ir pareigos)

Varšuva, 2016.05.27
(išdavimo vieta ir data) (parašas)

2 puslapis iš 2

