
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: TSD 

2.

3.

vispārējs tips
paredzēts lietošanai
iespēja / kategorija
ielādēšana
materiāls
temperatūras 
diapazons

4.

- lv

KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen

1109-BPR-2000

Iedzenams plastmasas enkurs ārējās siltumizolācijas kompozīta sistēmu ar 

ETA-04/0030 pielikums B1 

ETA-04/0030 pielikums A3
ETA-04/0030 pielikums B1 
ETA-04/0030 pielikums B1

DoP Nr. KEW -

Ar āmuru iedzenams stiprinājums

ETA-04/0030 pielikums A2 
Partijas numurs: skatīt uz iepakojuma

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā to 
pieprasa 11(4) pants:

Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, 
kā to paredzējis ražotājs:

Nosaukums, reģistrētais nosaukums vai reģistrētas tirdzniecības zīmes nosaukums un ražotāja 
kontaktadrese, kā to pieprasa 11(5). pants.

ETA-04/0030 pielikums B1

- 1 -

5.

6.

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas attiecībā uz būvizstrādājumu, uz ko attiecas harmonizētais 
standarts, gadījumā:

KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen
Dresdener Straße 19
02681 Wilthen
Vācija

--

Sistēma 2+

Ja piemēro, autorizētā pārstāvja, kas ir pilnvarots veikt 12(2) pantā norādītos uzdevumus, nosaukums 
un kontaktadrese:

Būvizstrādājuma īpašību nemainīguma novērtēšanas un verifikācijas sistēma vai sistēmas, kā norādīts 
V pielikumā:

--
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8.

uz 11.09.2014

izpildīja Sistēma 2+

i)
ii)

9.

nerūsējošais 
tērauds

Raksturīgā noturība ETAG 014
ETA-04/0030
pielikums C1

Minimālais šķautnes 
attālums un enkuru 

savstarpējais 
attālums

ETAG 014
ETA-04/0030
pielikums B2

Nobīdes īpašības ETAG 014
ETA-04/0030
pielikums C3

Spot siltuma 
caurlaidība ar

ETAG 014
ETA-04/0030
pielikums C2

ETA-04/0030
pielikums C3

ETA-04/0030
pielikums B2

ETA-04/0030
pielikums C1

ETAG 014, 2011. gada februāra versija

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, kas attiecas uz būvizstrādājumu, kam izsniegts Eiropas tehniskais 
novērtējums, gadījumā:

pamatojoties uz:

Paziņotā iestāde

sākotnējā ražotnes apskate un ražošanas procesa kontrole
nepārtraukta ražošanas procesa kontroles uzraudzība, novērtēšana un 
apstiprināšana

1109-BPR-2000

ETA-04/0030

Deklarētās īpašības: 

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik

Harmonizētā 
tehniskā 
specifikācija

yra išduota:

kokiu pagrindu:

Elektrolītiski cinkots 
tērauds

Ekspluatācijas īpašības

ETAG 014

ETA-04/0030
pielikums C2

1109-BPR

Būtiskie 
raksturlielumi

Projektēšanas 
metode
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caurlaidība ar
ETAG 014

pielikums C2

Plātnes stingrība 
saskaņā ar

ETAG 014
ETA-04/0030
pielikums C2

10.

André Gedan 

Wilthen, 20.04.2018

--

Ja izmanto 37. vai 38. pantā norādīto speciālo tehnisko dokumentāciju – prasības, kurām atbilst 
produkts: 

Produkta, kas identificēts 1. un 2. punktā, īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašības deklarācija ir izdota ar pilnu ražotāja, kas identificēts 4. punktā, atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

(generalinis pardavimų ir rinkodaros direktorius)

pielikums C2

ETA-04/0030
pielikums C2
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