
/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

(saskaņā ar regulu (ES) Nr. 574/2014) 1. lpp. no 2 

Nr. A1P/LT/17/1

 

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: 

Tvaika izolācijas plēve „Fortex® AluPaper” 

2. Lietošanas mērķis(-i): paredzēta saunu sienu tvaika izolācijai, var lietot arī 

slīpu jumtu un sienu tvaika izolācijai 

3. Ražotājs*: Slēgta A/S (UAB) „BALTIJOS BRASTA”* 

Palemono iela 7B, LT-52158, Kauņa; 

tālrunis: (37) 45 70 21; fakss: (37) 45 37 32, 

e-pasts: info@baltijosbrasta.lt; 

www.baltijosbrasta.lt 

4. Pilnvarotais pārstāvis:  nav piemērojams. 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības 

novērtējuma un pārbaudes sistēma(-as) sistēma 3 

6a. Saskaņotais standarts: LST EN 13984:2013 Lokanās hidroizolācijas 

loksnes. Tvaiku necaurlaidīgie plastmasas un gumijas 

slāņi. Formulējums un raksturojums. 

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nr. 1023 – INSTITUT PRO TESTOVÁNIA 

CERTIFIKACI, a. s., Čehijas Republika 

6b. Eiropas vērtēšanas dokuments; Eiropas tehniskais izvērtējums; 
tehniskās vērtēšanas iestāde; paziņotā(-ās) iestāde(-es): nav piemērojama. 

7. Deklarējamā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as): 
 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Testēšanas metodes 

 

Sastāvs 

Kraft papīrs / polietilēns / 

alumīnijs – 

70 g/m2 / 15g/m2 / 19 g/m2
 

 

 

 -------------  

Platums 1250 +/- 2 mm EN 1848-2 

Biezums 0,128 +/- 0,012 mm EN 1848-2 

Virsmas blīvums 104 +/- 7 g/m2
 EN 1849-2 

Ūdens necaurlaidība Necaurlaidīga EN 1928 

Ūdens tvaika caurlaidība (sd) 710 +/- 100 m EN 1931 

Ilgmūžīgums – ūdens tvaika caurlaidība 

pēc mākslīgās novecināšanas 

Atbilst EN 1296; EN 1931 

Ilgmūžīgums – izturība pret sārmiem NPD EN 1847 

Maksimālā stiepes spēks – gareniski / 

šķērsvirzienā 

≥ 340 N/50 mm / 

≥ 180 N/50 mm 

EN 12311-2 

Relatīvais pagarinājums – gareniski / 

šķērsvirzienā 

≥ 1,8 % / ≥ 4,5 % EN 12311-2 

 

mailto:%20info@baltijosbrasta.lt;
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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

(saskaņā ar regulu (ES) Nr. 574/2014) 2. lpp. no 2 

Nr. A1P /LT/17/1 

 

Izturība pret pārraušanu ar naglas triecienu 

gareniski / šķērsvirzienā  

≥ 10 N / ≥ 10 N EN 12310-1 

Triecienizturība NPD EN 12691 

Ugunsreakcijas klase E klase EN 13501-1+ A1 

Bīstamie materiāli Nav  ----------  

Plašāka informācija: www.baltijosbrasta.lt  

* NPD – ekspluatācijas īpašības nav noteiktas, angļu val. „No Performance Determined” 

8. Atbilstoši tehniskie dokumenti un (vai) specifiskie tehniskie dokumenti: nav piemērojami. 

Norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas 

īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota vadoties pēc Regulas (ES) 

Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs tikai iepriekš norādītais ražotājs. 

 

Parakstīts (ražotāja vārdā): 

 

Igns Baltrušaitis (Ignas Baltrušaitis), projekta vadītājs 
(vārds, uzvārds un amats) 

 

Kauņa, 09.11.2017.       /paraksts/ 
(izdošanas vieta un datums) (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

* Saskaņā ar Regulas 305/2011/ES 2. panta 19. p. – „ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kura 

ražo būvniecības produktu vai kura veic pasūtījumu projektēt vai ražot šādu produktu un pārdod šo 

produktu savā vārdā vai izmantojot savu preces zīmi”. 

 

http://www.baltijosbrasta.lt/

