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1.
2.

3.
4.
5.
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7.

8.

Unik
kāls izstrādāju
uma tipa iden
ntifikācijas nu
umurs: Gypto
one®
Tipaa, partijas vai sērijas numu
urs vai kāds ccits būvizstrādājuma identtifikācijas eleements: TRAP
P Base,
TRAP Base 39, TR
RAP Line, TRA
AP Line 9, TR
RAP Quattro 20,
2 TRAP Qua
attro 29, TRA
AP, Quattro 50
0, TRAP
Quatttro 59, TRAP
P Point, TRAP
P Point 19.
Būviizstrādājumu
u identifikācija uz etiķetes,, ražošanas datums
d
– DD-M
MM-GG
Būviizstrādājuma paredzētais izmantojumss, kā paredzējjis ražotājs: Vispārēja
V
ēkuu būviecība.
Ražo
otāja nosauku
ums un konta
aktadrese: Gyyproc A/S, Haareskovvej 12
2, 4400 Kalunndborga, Dānija,
www
w.gyptone.com
m
Pilnvvarotā pārstāāvja vārds un kontaktadreese: N/A
Eksp
pluatācijas īpaašību noturīb
bas novērtēju
uma un pārbaaudes sistēma
a: 3 sistēma
Gadīījumā, ja eksp
pluatācijas īpa
ašību deklarāācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuraam ir saskaņo
otais
standarts:
SP Technical Reseearch Institutte of Sweden
n, pilnvarotā iestāde nr 0402, veica būvvizstrādājumu
u
ugun
nsrekacijas tipa noteikšan
nu un klasificēēšanu atbilsto
oši AVCP 3 sistēmai, un iz deva attiecīg
gus
testēēšanas pārskaatus.
Eirop
pas tehniskaiis novērtējum
ms (ETA): N/A
A
Būttiskie raksturrlielumi

9.

De klarētās eksp
pluatācijas
īpašībaas

Bīdes izturīb
ba

NPD

U
Ugunsreakcija (deggamība)

A2-s1,d0

Ūdeens tvaiku pretestīb
bas faktors

NPD

Griestu elementu sttabilitāte

NPD

Lieces izturīb
ba

NPD

Triecienizturīība

NPD

Skaņas gaisā izollācija

Skkatīt Gyproc inform
māciju*

Skaņas absorbcija

Skkatīt Gyproc inform
māciju*

Siltumvadītspēja

NPD

pecifikācija
Saskaņotta tehniskā sp

EN 14190:2005
5

*PIEZĪME: Šīīs īpašības atkarīgaas no pielietotās sistēmas un tiks norrādītas ražotāja izd
dotajā literatūrā pa
amatojoties uz parredzēto pielietojum
mu
PIEZĪM
ME: Saskaņā ar REA
ACH regulu EC 190
07/2006, izstrādāj ums nesatur kaitīg
gas vielas un bīstam
mus atkritumus

10. Pielikuma 1. un 2.
2 punktā norā
ādītā izstrādāājuma eksplu
uatācijas īpašīības atbilst 9 . punktā norā
ādītajām
deklarētajām eksspluatācijas īp
pašībām. Par šo izdoto eksspluatācijas īpašību deklaarāciju ir atbilldīgs
vienīīgi 4. punktā norādītais ra
ažotājs. Rūpn
nīcas ražošanaas kontroles sistēma
s
atbilsst EN ISO 900
01:2008,
kas p
pielāgota EN 14190:2005 un izveidotaa, lai nodrošin
nātu produktu
u atbilstību izzvirzītajiem
veikttspējas rādītāājiem.

Paraakstīts ražotāja vārdā:
v

K i m By b erg – Prod
d uktu d aļa s va d ītā js - Gy ptone
(vāārds, uzvārds, am
mats)

K a lu nd bo rga , 01. 04.2013
0
(izdošanas vieta un datumss)

(parakksts)

