
Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.305/2011 

1023-CPD-0353 F Naturabez iepakojuma-CL 90-S 130701 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 

Būvniecības dzēsti kaļķiEN 459-1 CL 90-S.Natura, beziepakojuma. 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā: 

Preču piegādes pavadzīmes numurs. 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, 

kā paredzējis ražotājs: 

Būvniecības materiālos, būvniecībā un inženierceltniecībā 

Javu (piemēram, cementa javu, apmetumu) saistvielas pagatavošanai 

Citu būvizstrādājumu (piemēram, autoklavēta gāzbetona, silikātķieģeļu, betona u.tml.) ražošanai  

Inženierceltniecībā (piemēram, grunts stabilizēšanai, asfalta maisījumiem u.tml.) 

Piegādātais produkts ir jālieto atbilstoši tam paredzētam izmantošanas mērķim, kas noteikts standartā un/vai ražotāja 

rekomendācijās, un/vai labas prakses principos. 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 

5. punktā: 

Natura 

LhoistBukowaSp.zO.O. 

Osiedlowa 10, Bukowa 

29-105 Krasocin 

Polija 

Tel.: +48 41 38 89 105 

Fakss: +48 41 38 89 106 

E-pasts: cok@lhoist.com 

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12.panta 2.punktā 

nosauktajiem uzdevumiem: 

Nav attiecināms 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: 

sistēma 2+ 

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

EN 459-1:2010 

Ražošanas procesa kontroles paziņotā sertifikācijas iestāde „Testēšanas un sertifikācijas institūts”,Zlin, Čehijas 

Republika –paziņotā iestāde 1023 veica rūpnīcas un tās ražošanas procesa kontroles sākotnējo pārbaudi un pastāvīgu 

uzraudzību, kā arī ražošanas procesa kontroles novērtējumu atbilstīgisistēmai2+ un izdeva ražošanas procesa kontroles 

atbilstības sertifikātu Nr.1023-CPD-0353 F. 

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņota tehniskā specifikācija 

CaO+MgO ≥90% 

EN 459-1:2010 

MgO ≤5% 

CO2 ≤4% 

SO3 ≤2% 

Aktīvais kaļķis ≥80% 

Daļiņu izmērs, 0,2 mm masas atlikums % ≤ 2% 

Daļiņu izmērs, 0,09 mm masas atlikums % ≤ 7% 

Nesaistītā ūdens saturs ≤ 2% 

Tilpuma pastāvīgums (alternatīva metode) ≤ 20 mm 

Penetrācija > 10mm - < 50 mm 

Gaisa saturs ≤ 12% 

9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām 

ekspluatācijas īpašībām. 

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 

RišardsVežbickis (RyszardWierzbicki) – kvalitātes menedžeris 

Kvalitātes vadības sistēmas valdes pilnvarotā persona 

 

Bukova (Bukowa)01-07-2013                                           Paraksts 

 
Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar 2011.gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 4., 6. un 

66.pantu, kā arī III pielikumu. 


