
 
 

Ekspluatācijas īpašību deklarācija 

Nr.: 201410-1 

1 Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: 

 Sūnām - STOP  

2 Tips, sērijas vai partijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj 

identificēt būvizstrādājumu saskaņā ar pantu 11(4).  

 Sērijas un partijas numuru skatīt uz iepakojuma 

3 Paredzētais produkta pielietojums/pielietojumi, kas nepieciešams saskaņā 

ar harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs  

 Tīrīšanas līdzeklis izmantošanai uz jumtiem, sienām, sētām, fasādēm, celiņiem, dzimtas 

pieminekļiem 

4 Nosaukums, reģistrēta preču zīme vai nosaukums un ražotāja adrese, kas 

nepieciešams saskaņā ar pantu 11(5): 

 RK69 Grupa, SIA 

Jelgavas iela 68, Rīga, LV-1004, Latvija 

Tel.: +371 67 454405 

E-pasts: info@rk69.com; www.sūnām-stop.lv 

5 Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (Ja nepieciešams):  

 Nav nepieciešams 

6 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai 

sistēmas, kā noteikts V pielikumā 

 Sistēma 1 

7 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz 

būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

 Nav nepieciešams 

8 Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz 

būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: 

 Nav nepieciešams 

9 Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

http://www.rk69.lv/
http://www.sūnām-stop.lv/


 
 

Būtiskie raksturlielumi 

(skatīt 1. piezīmi) 

Ekspluatācijas īpašības 

(skatīt 2. piezīmi) 

Saskaņotā tehniskā 

specifikācija (skatīt 3. 

piezīmi) 

Virsmaktīvās vielas 

daudzums koncentrātā: 
5 - 15 % Nav 

Virsmaktīvās vielas 

daudzums gatavajā darba 

šķīdumā: 

< 5 Nav 

Blīvums: > 1 g/cm3 OECD 109 

Uzliesmošanas t-ra: > 50 °C Direktīva 92/69/EEK, A.9 

Uzliesmojamība: 

Balstoties uz sastāvu nav 

indikāciju produkta 

uzliesmojamībai 
Nav 

Reakcija ar citiem 

materiāliem: 
Nav paredzama Nav 

Dinamiskā viskozitāte: <100.000 mPa.s (25.0 °C) OECD 114 

Reakcija ar bitumu: Nav paredzama Nav 

Iedarbība uz cilvēka 

veselību: 

Produkts nav klasificēts kā 

bīstams cilvēka veselībai 

Direktīva 1999/45/EK 

Regula Nr. 1272/2008 

Iedarbība uz apkārtējo 

vidi: 

Produkts nav klasificēts kā 

bīstams apkārtējai videi 

Direktīva 1999/45/EK 

Regula Nr. 1272/2008 

Ugunsgrēku veicinošas 

īpašības: 
Nav Direktīva 2004/73/EK, 

A.21 

pH vērtība: 5 - 8  Nav 

Ugunsdrošības klase: A1 (nedegošs) LVS EN 13501-1 

 

Prasības, kurām produkts atbilst, kur saskaņā ar 37. un 38. pantu specifiska tehniskā 

dokumentācija ir izmantota: 

 Nav nepieciešams 

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: 

 

Vārds, Uzvārds, Amats: Raimonds Kalniņš 

 

Vieta: Rīga 

 

Izdošanas datums: 

 

15.04.2014 

Paraksts 

 

http://www.rk69.lv/

