
 

 

 
 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą 

 
O2DE PAGEL apsauginis sluoksnis 

 
Nr. 620560 

 
1.  Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: 

EN 1504-2: ZA.1d ir ZA.1e 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar betkoks kitas elementas, pagal kurį galima indentifikuoti 
Statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 staipsnį (4): 

Serijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės 
 
3. Gamintojo numatyta Statybos produkto panaudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 

darniąją techninę specifikaciją: 
Gaminiai paviršiaus apsaugai – Padengimui 

Apsauga nuo patekimo (1.3) 
Drėgmės kontrolė (2.2) 

Didėjanti varža (8.2) 
 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas 

ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straisnį (5): 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Esenas, Vokietija 

 
5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), 

pavadinimas ir kontaktinis adresas: 
Netaikoma 

 
6. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V 

priede: 
Sistema 2+ (naudojimui pastatuose ir inžineriniuose statiniuose) 

7. Jeigu minimo Statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis 
standartas: 
 
EN 1504-2, Sistema 2+: 

Įgaliotoji įstaiga KIWA Polymerinstitut, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker, kurios 
indentifikavimo numeris yra 1119, atliko pirminį gamyklos produkcijos kontrolės, kontrolės 
pastovumo, priežiūros ir gamyklos produkcijos vertinimą pagal Sistema 2+ reikalavimus ir 

išdavė: Gamyklos produkcijos kontrolę liudijantis sertifikatas 1119 - CPD - 0717 
 
 
 



 

 

 
 

8.  Jeigu minimo Statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis 
vertinimas: 

Netaikoma 
 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
 
EN1504-2: 
Gaminys naudojamas paviršių apsaugos sistemai 
 
O2DE PAGEL- Betono apsauga susidedanti iš komponentų: 
 MS05 PCC išlyginamasis mišinys 
 O2DE  apsauginiai dažai 
 
Naudojimas gaminių sistemoje O2DE PAGEL- Betono apsauga (OS 5a/DII) 

Eminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 

specifikacija 

Linijinis susitraukimas NPD 

EN 1504-2:2004 

Temperatūrinio plėtimosi koeficientas NPD 

Vandens garų pralaidumas ≤ GT2 

CO2-pralaidumas sD > 50 m 

Pavojingos medžiagos klasė I 

Kapiliarinis vandens įgeriamumas ir 
vandens pralaidumas 

w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Atsparumas temperatūrų pokyčiams ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 

Atsparumas temperatūriniam šokui NPD 

Atsparumas chemikalams NPD 

Galimybė dengti trūkius B 2 (-20 °C) 

Sukibimo testas įvertinantis sukibimo 
jėgą (be darbinės apkrovos) 

≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 

Gaminio elgsena ugnyje klasė E 

Sukibimas NPD 

Dirbtinis dūlėjimas jokių akivaizdžių pažeidimų 

Antistatinis vertinimas NPD 
1) Vertė skliausteliuose yra mažiausias leistinas vertę kiekvienam matavimui. 
NPD “eksploatacinės savybės nenustatytos” 
 
 
 
 



 

 

 
 
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 gamintojo ir jo vardu: 

 
Daniel Schempershofe, Laboratorijos vadovas 

(vardas ir pareigos) 

 
  
 Esenas, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 (išdavimo vieta ir data) (signature) 

 
 
 
 

 
 

 

 


