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Ekspluatācijas īpašību deklarācija: 

 
 
 
 
Nr: CAP-998-843727 

 
 

 
 

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: Capalith Fassadenspachtel P 

2. Partijas, sērijas numurs vai cits elements, kas ļauj 
identificēt būvniecības izstrādājumu ar piemērojamo saskaņoto  
tehnisko specifikāciju: 

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma 

3. Būvizstrādājuma izmantojums vai izmantojumi, kā 
paredzējis ražotājs, saskaņā ar piemērojamo saskaņoto 
tehnisko specifikāciju: 

Vispārīga lietojuma apmetuma java (GP) 
iekšdarbiem un āra darbiem 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums 
vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. 
panta 5. punktā: 

Caparol Polija SIA 
Pulavska iela  393; 02-801; Varšava 

Tel.: +48 22 544 20 40; www.caparol.pl 
Ražošanas uzņēmums Žlobņicā 

Mileņijna iela 3; 97-410 Kleščova 

5. Atbilstošos gadījumos pilnvarotā pārstāvja 
kontaktadrese  un nosaukums, kura pilnvaras noteiktas 12. 
panta 2. punktā: 

Neattiecas 

6. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības 
novērtējuma un verifikācijas sistēma vai sistēmas, kā noteikts  
V  pielikumā : 

Sistēma 4 

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

PN-EN 998-1: 2012 (EN 998-1:2010) 
Noteikumi attiecas uz mūrjavām –  1. 

daļa: 
Apmetuma java 

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija izsniegta 
būvizstrādājumam, par kuru izsniegts Eiropas tehniskais 
novērtējums: 

Neattiecas 

http://www.caparol.pl/
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9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskākās iezīmes 
Ekspluatācija Saskaņotās tehniskās 

specifikācijas 

Ugunsreakcija A1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 998-1:2010 

Saķere ar pamatni:                     ar betonu 
                                               ar šūnu betonu 

 

> 0,3 N/mm2;  
>0,3N/mm2 

FP: A ; B vai C 
 

Izturība (salcietība pēc 25 sasaldēšanas 
cikliem) 

makroskopiskais novērtējums 
masas izmaiņas 

lieces pretestības pieaugums 
spiedes pretestības pieaugums 

 
 
nav lobīšanās vai bojājumu pēdas 
aptuveni 0,11% 
aptuveni 2,9% 
aptuveni 14% 

Ūdens absorbcija W2 

Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients 
 
µ ≤ 25 
 

Siltuma vadāmības koeficients λ10, dry: 
≤ 0,93 W/mK  

 
1) 

Tabulārs lielums
 
saskaņā ar EN 1745 

Spiedes izturība  pēc 28 dienu uzglabāšanas 
(sezonu) 

 
CS III 
 

Blīvums sausā stāvoklī bruto 1,35 – 1,55 kg/dm3 

 
Sadalīšanās / kaitīgo sastāvdaļu saturs 
 

 
Skatīt izstrādājuma tehniskā 
raksturojuma karti 

10. 1. un 2. punktā minētā izstrādājuma ekspluatācija atbilst 9. punktā minētajai ekspluatācijai 

Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir pilnībā atbildīgs 4. punktā minētais ražotājs. 

 
Ražotāja vārdā parakstījis: 
 
Tehniskās daļas direktors 
 
Vlodzimežs (Wlodzimierz) Krupa 
………………………………………. 
(uzvārds, amats) 

 
Varšava, 2013. gada 5. jūlijs 

………………………………………. 
(izd. vieta, datums)       (paraksts) 


