EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.208CPR2018

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Kiilto KeraSafe Speed

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Elastīga loksne — daļa no ūdensizturīga pārklājuma komplekta mitru telpu grīdām un sienām, kura pamatā ir elastīgu lokšņu izmantošana.

3. Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis
ražotājs:
Elastīgs, ūdensizturīgs pārklājuma komplekts mitru telpu grīdām un sienām lietošanai zem pretnodiluma pārklājuma.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
SIA “Kiilto Latvija”, Mežkalna iela 5,LV-1058 Rīga, LATVIJA, 67 136 403

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem
uzdevumiem:
SIA “Kiilto Latvija”, Mežkalna iela 5,LV-1058 Rīga, LATVIJA, 67 136 403

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 2+

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

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
ETA-18/0026; Eiropas tehniskā apstiprinājuma rokasgrāmatas ETAG 022 2. daļa.
Pilnvarotā iestāde Nr. 0809 veica ražotnes un tās ražošanas procesa kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī veic ražošanas procesa kontroles
pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu. Rūpnīcas ražošanas procesa kontroles EC sertifikāta Nr.: 0809-CPR-1243.
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības
ER1 Mechanical resistance and stability
ER2 Safety in case of fire
ER3 Hygiene, health and environment

Not relevant
NPD
see ETA-18/0026

ER4 Safety in use

Not relevant

ER5 Protection against noise

Not relevant

ER6 Energy economy and heat
retention
General aspects related to fitness for
use

Not relevant
see ETA-18/0026

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas
īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:
Karlis Lakstigala, Kiilto Latvija direktors
(vārds, uzvārds, amats)
25.01.2018 Riga
(izdošanas vieta un datums)
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