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Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 6820 
Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
Atbilstoši Regulas (ES) 305/2011 (Būvizstrādājumu regula) III pielikumam   

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods BauderTHERMOFIN F20 

2.  
Tipa, partijas vai sērijas numurs būvizstrādājuma identifikācijai 
atbilstoši 11. panta 4. punktam 

Skatīt izstrādājuma etiķeti 

3.  Paredzētais pielietošanas mērķis Jumtu un hidroizolācijas membrāna 

4.  
Ražotāja nosaukums, tirdzniecības nosaukums vai preču zīme 
un kontaktadrese atbilstoši 11. panta 5. punktam 

Paul Bauder GmBH & Co.  KG, 

Korntaler Landstrasse 63, 70499, Štutgarte, Vācija 

5.  
Ja attiecas, pilnvarotās pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, 
kurai atbilstoši 12. panta 2. punktam ir uzdots veikt darbus, vārds 
un kontaktadrese 

Neattiecas 

6.  
Sistēma vai sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību 
novērtēšanai un pārbaudīšanai atbilstoši V pielikumam 

2 + sistēma 

7.  
Gadījumā, ja ekspluatāciju īpašību deklarācija ir izdota 
būvizstrādājumam, uz ko attiecas saskaņotais standarts 

Pilnvarotā testēšanas laboratorija Nr. 0800 (MFPA Leipzig) 

veica testa ziņojumus par attiecīgajām deklarētajām 

īpašībām saskaņā ar AVCP 2+ sistēmu 

8.  
Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota 
būvizstrādājumam, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais 
novērtējums  

Neattiecas 

 
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības  

Būtiski raksturlielumi Rezultāts Specifikācija 

Ārējā ugunsizturība a) 
Pārbaude nokārtota, Bjumts(t1) 
saskaņā ar EN 13501-5 

EN 13956 
EN 13967 

Ugunsizturība E klase saskaņā ar EN 13501-1 

Ūdenscaurlaidība, B tips Pārbaude nokārtota 

Šuves izturība pret lobīšanos ≥200 N 

Šuves bīdes izturība >400 N, noplēst aiz šuves 

Stiepes izturība 
            md 
            cd 

>5N/mm2 

>5N/mm2 

Pagarīnājums plīstot 
             md 
             cd 

>200% 
>200% 

Maksimālais stiepes spēks 
             md 
             cd 

xxx 
xxx 

Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka 
             md 
             cd 

 
xxx 
xxx 

Triecienizturība 
             cieta virsma 
             mīksta virsma 

 
>650mm 
>850mm 

Izturība pret statisko slodzi 
             cieta virsma 
             mīksta virsma 

 
≥15kg 
≥15kg 

Izturība pret plīšanu >150N 

Izturība pret saknēm DIN EN 13948/FLL nokārtota 

Locīšanās/deformācija zemā temperatūrā                       (0C) ≤ -40°C 

UV starojums (>2.500h) Pārbaude nokārtota (Klase 0) 
 

Visiem citiem raksturlielumiem saskaņā ar EN 13707 un EN 13969: ĪNN (īpašības nav noteiktas) 
a) Ārējās ugunsizturības noteikšana ir sistēmas tests, kas var ietekmēt sistēmas komponentus, kas nav izgatavoti vai pārdoti Bauder 
GmbH, tādējādi nav iespējams norādīt rezultātu katram produktam. 

10. 1. un 2. punktā norādītā produkta veiktspēja ir atbilstība deklarētajiem parametriem 9. punktā. Šo 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju izsniedz, ar pilnīgu ražotāja atbildību, kas norādīta 4. punktā 

 
Ražotāja vārdā parakstījis:  /paraksts/ 
Gerhards Bauders (Gerhard Bauder), Rīkotājdirektors 
Štutgarte, 05.02.2014. 
 

 
TULKOJUMS PAREIZS 
SIA “Axelere metal” 
Valdes loceklis, Arnis Rubenis 
Rīga, 15.01.2018.. 
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