
 

 

 
 

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

 
MH20 PAGEL PCC I mišinys 

 
Nr. 210022 

 
1.  Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: 

EN 1504-3: ZA.1a 
 

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: 
Produktas skirtas konstrukciniam ir ne konstrukciniam betono remontui, 

naudojant skiedinį ranka (3.1) 
Perdirbamas su betonu (3.2) 

Purškiamas betonas ar skiedinys (3.3) 
Struktūrinis stiprinimas pridedant skiedinio ar betono (4.4) 

Armatūros apsauginio sluoksnio didinimas su papildomu cementiniu skiediniu ar betonu (7.1) 
Pažeisto betono pakeitimas (7.2) 

 
PCC mišinys skirtas konstrukciniam ir ne konstrukciniam betono remontui 

(remiantis hidraulinis cementas) 
 
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) 

Sistema 3 (naudojimui jei taikomos reakcijos į ugnį taisyklės) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Jeigu minimo Statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis 

standartas: 
 
EN 1504-3, Sistema 2+: 
Įgaliotoji įstaiga Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., kurios indentifikavimo 
numeris yra 0921, atliko pirminį gamyklos produkcijos kontrolės, kontrolės pastovumo, 
priežiūros ir gamyklos produkcijos vertinimą pagal Sistema 2+ reikalavimus ir išdavė:  
 

Gamyklos produkcijos kontrolę liudijantis sertifikatas 0921 - CPR - 2034 
 

EN 1504-3, Sistema 3: 
Įgaliotoji įstaiga MPA NRW-Brandprüfzentrum Erwitte, kurios indentifikavimo numeris yra 0432 
atliko bandymus, nustatant reakcijos į ugnį klasę pagal sistema 3 ir pateikė: bandymų ataskaitą 

230009002/2 
 

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

Netaikoma 
 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Eminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 

specifikacija 

Compressive strength klasė R4 

EN 1504-3:2005 

Chlorido jonų kiekis 1) ≤ 0,05 % 

Sulipimas ≥ 2,0 MPa 

Plėtimosi/traukimosi suvaržymas 2) ≥ 2,0 MPa 

Atsparumas karbonizacijai 1) 3) NPD 

Tamprumo modulis ≥ 20 GPa 

Temperatūrinis suderinamumas NPD 

Atsparumas praslydimui NPD 

Temperatūrinis plėtimosi koeficientas 4) NPD 

Kapiliarinis įgeriamumas NPD 

Reakcija į ugnį klasė E 5) 

Pavojingos medžiagos NPD 
1)  Atualu tik armuoto betono remontui 
2)  nereikalaujama jeigu garantuotas temperatūrinis cikliškumas 
3)  Nereikalaujama jeigu gaminiai skirti remontui  turi paviršių apsaugos sitemą su įrodyta apsauga nuo karbonizacijos  
  (EN 1504-2) arba tai yra PC skiedinys 
4)  Tinkamas tik PC 
 
 



 

 

 
 
5)  Taip pat galimos A1, A2, B, C ir D, iš kurių paskutinėms keturioms klasėms Vokietijoje kartais reikia patvirtinimo iš  
  DIBt. Galima F klasė Vokietijoje nepripažįstama. Ši klasė Vokietijoje reiškia “ lengvai užsidegantis”. Kitose Europos  
  šalyse ši klasė reiškia “eksploatacinės savybės nenustatytos” ir yra pripažįstama sutinkamai su atitinkamoje šalyje  
  galiojančiais įstatymais. 
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) 


