
 

 
 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

Nr. 2/2013 

 
1. Unikāls produkta tipa identifikācijas kods: 3102 
 
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma elements, kas to ļauj identificēt saskaņā ar likuma 4. panta 11. punktā noteiktajām 
prasībām: 3102/2013       Profils C 75 
 
3. Ražotāja norādītais būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojums saskaņā ar spēkā esošo saskaņoto tehnisko specifikāciju: 

Cinkoti terauda skarda profili nenesosam konstrukcijam – gipskartona plaksnu piestiprinasanai 
 
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai preču zīme un kontaktadrese saskaņā ar 11. punkta prasībām  

Profils C 75          METPOL Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las ul. Szyszkowa 6 
 
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz likuma 2. panta 12. punktā noteiktajiem 
uzdevumiem: Nepiemēro 
 
6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: 

3 
 
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 
 

PN-EN 14195 2006. gada novembris 
(nosaukums un identifikācijas numurs, ja piemērojams) 

uzņēmuma ITB laboratorijās ir veikts (-i) pētījums Nr. AB 023   sistēmā 3 
(trešās puses uzdevumu apraksts ir norādīts V pielikumā) 
un izdots(-i) Tipa pārbaudes, testēšanas ziņojums 092/2005 i 2/96 
(ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma sertifikāts, ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts, pārbaudes/aprēķinu ziņojums– 
atkarībā no apstākļiem)  
 
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram tā ir izdota Eiropas tehniskajam novērtējumam: Nepiemēro 
 
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
 

 
Būtiskie raksturlielumi 

 (sk. 1. piezīmi) 

 
Ekspluatācijas īpašības(sk. 2. piezīmi) 

 
Saskaņota tehniskā specifikācija 

 (sk. 3. piezīmi) 

C/50/73,8/50/0,6+-0,06 
Tecesanas robeza: 

270 Mpa 
Ugunsdrošība: Eiroklase A1 

 

 
PN-EN 14195 2006. gada novembris 

 
              C/50/73,8/50/0,5+-0,06 

 
Tabulas piezīmes: 

1. 1. aile ietver sarakstu ar būtiskiem raksturlielumiem, kas ir noteikti saskaņotajās tehniskajās specifikācijās attiecībā uz paredzēto 
lietojumu vai lietojumiem, kas norādīti iepriekš 3. punktā. 

2. Katram būtiskajam raksturlielumam, kas ir norādīts 1.ailē un saskaņā ar 6. punkta prasībām, 2. ailē ir deklarētās ekspluatācijas 
īpašības, kuras saistībā ar būtiskiem raksturlielumiem ir izteiktas līmeņa, klases vai apraksta veidā. Satur burtus "NPD" (ekspluatācijas 
īpašība nav noteikta, angļu valodā: No Performance Determined), ja ekspluatācijas īpašība nav deklarēta.  

3. Katram būtiskajam raksturlielumam, kas ir norādīts 1.ailē, 3. ailē ir dota: 
a) datēta atsauce uz attiecīgo saskaņoto standartu, un vajadzības gadījumā atsauces numurs īpašai vai attiecīgai tehniskajai 

dokumentācijai, vai 
b) datēta atsauce uz attiecīgo Eiropas novērtējuma dokumentu, ja tā ir pieejama, un Eiropas tehniskā novērtējuma numura norāde. 

 
Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpaša tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: Nepiemēro 
 
10. Ekspluatācijas īpašības 1. un 2. punktā minētajam produktam atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  
 
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
 
Ražotāja vārdā ir parakstījis(usi):    

Mateusz Józefiak  Kvalitātes speciālists 
(vārds, uzvārds un amats) 

 

Suchy Las  1.07.2013         
(izdošanas vieta un datums) 


