Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.: CAP-2015-09_2
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas
Specialūs gruntiniai dažai išorei ir vidui
M-GP01
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti
statybos produktą
Caparol Putzgrund 610
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija
Gruntiniai dažai mineraliniams ir dispersiniams tinkams
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę
specifikaciją
Mineraliniams išorės ir vidaus paviršiams;
sukibtį gerinantis paruošiamasis grunto sluoksnis, prieš dengiant sintetinės ir silikoninės dervos tinko,
dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius;
tinka „Capatect-WDV“ sudėtinių termoizoliacinių sistemų A ir B variantams, „Capatect-VHF“
(pakabinamų fasadų) sistemos A ir B variantams;
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir
kontaktinis adresas
DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija
Gamybos vieta DAW SE, Roβdörfer Straβe 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Vokietija
6. .Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas
užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos
Sistema 2+
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis
standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita):Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko STR 1.01.04:2015
sistemai 2+ numatytus veiksmus ir 2019-11-22 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr.
SPSC-9608.
9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos
techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo
dokumento numeris): netaikoma
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Esminės charakteristikos
Eksploatacinės savybės
Standarto reglamentuojančio
bandymo metodą žymuo
Difuzijos koeficientas (V1 klasė)
vandens garai
Apsauga nuo lietaus (vandens pralaidumas
W 1)

sd dydis: < < 0,14 m (aukšta)

DIN EN 1062-1

w > 0,5 kg/(m²·h0,5), (aukšta)

DIN EN 1062-1

11. Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.
Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.
Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:
Dr. T. Brenner CC dažų ir tinkų vadovas
Dr. G. Schermann DAW grupės kokybės valdybos vadovas
Vertimas iš vokiečių k.

