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1: EQUITONE fasado plokštė; 2: EQUITONE balkono 
plokštė 
1: [materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] 
PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], 
EQUITONE/Elementa 

EKSPLOATACINIŲ 
SAVYBIŲ 
DEKLARACIJA Nr. 

Eq-DOP/210/LT/v01.1
0.2020 

 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
 
1: EQUITONE fasado plokštė; 2: EQUITONE balkono plokštė  
1: [materia], [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa 
 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 
11 straipsnio 4 dalį: 
 
EQUITONE [Type] [colour code] 1060 CE EN 12467 [class] [category] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-11) 
1)DD.MM.YY: pagaminimo diena.mėnuo.metai 
 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: 
 
Pluoštinio cemento plokštės sienų ir lubų apdailai interjeruose ir eksterjeruose 
 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama 
pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
 
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Vokietija 
 

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pava dinimas ir kontaktinis 
adresas: 
 
netaikoma 
 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: 
 
a) reakcija į ugnį: 3 ; b) produkto tipo nustatymas: 3 
 

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: 
 
1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent Belgija 
0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Vokietija 
 
(notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei reikia)  
 
atliko    pagal  sistemą 3  
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta V priede, aprašymas) 
  
ir    išdavė: netaikoma  
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų/skaičiavimų ataskaitas – kas tinka)  

 

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:  
 
netaikoma   
   
(techninio vertinimo įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei reikia)  
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išdavė  netaikoma     
(Europos techninio įvertinimo nuorodos numeris) 
  
remdamasi  netaikoma    
(Europos vertinimo dokumento nuorodos numeris)  
 
atliko netaikoma    netaikoma pagal  sistemą 
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta V priede, aprašymas)  
 
ir    išdavė  netaikoma  
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų/skaičiavimų ataskaitas – kas tinka) 
 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės  
 
Pastabos dėl lentelės:  
 
1. 1 skiltyje pateikiamas darniosiose techninėse specifikacijose nustatytų esminių charakteristikų, susijusių su naudojimo paskirtimi ar 
paskirtimis, kaip nurodyta pirmiau 3 punkte, sąrašas.  
 
2. Prie kiekvienos 1 skiltyje išvardytos esminės charakteristikos, laikantis 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų, 2 skiltyje pateikiamos 
deklaruojamos eksploatacinės savybės pateikiant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis, 
arba įrašomos raidės NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai eksploatacinės 
savybės nedeklaruojamos.  
 
3. Prie kiekvienos 1 skiltyje išvardytos esminės charakteristikos 3 skiltyje pateikiama:  
 
a) atitinkamo darniojo standarto nuoroda su data ir, kai tinka, naudotų specifinių ar atitinkamų techninių dokumentų nuorodos numeris;  
 
arba 
 
b) atitinkamo Europos vertinimo dokumento nuoroda su data, kai ji žinoma, ir naudoto Europos techninio įvertinimo nuorodos numeris.  
 
 

Esminės charakteristikos  
(žr. 1 pastabą)  

Eksploatacinės savybės (žr. 2 pastabą) Darnioji techninė specifikacija (žr. 3 
pastabą) 

Mechaninis atsparumas [materia], Elementa: 3 klasė, A 
kategorija; [natura], [pictura], [textura], 
[natura] PRO, Balkono plokštė: 4 klasė, A 
kategorija 

EN 12467:2012+A2:2018 

Reakcija į ugnį Aliuminio pagrindo konstrukcija: A2 - s1, 
d0; medienos pagrindo konstrukcija: C-
s2,d0 

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas 'NPD' (eksploatacinės savybės 
nenustatytos) 2)  
 

Vandens nepralaidumas Išlaikė 

Matmenų variacijos I lygis - kalibruota plokštė; II lygis - 
nekalibruota plokštė 

Atsparumas šiltam vandeniui Išlaikė 

Atsparumas mirkymui - 
džiovinimui 

Išlaikė 

Atsparumas užšaldymui-atšildymui Išlaikė 

Atsparumas kaitrai - lietui Išlaikė 
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ITONE www .equitone.com 

Fibre cement facade materials 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės (žr. 2 pastabą) Darnioji techninė specifikacija (Žr. 3 
(žr. 1 pastabą) pastabą) 

Tipas NT 

2>EQUITONE [materia], [natura], [pictura], [textura] ir [natura] PRO atitinka vidaus naudojimo reikalavimus: AgBB:2010; 
AFSSET: 2009. 

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: 

netaikoma 

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 (gamintojas ir jo vardu): 

ppa. Frank Reintjes i. V. RUdi er Drube 
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