
 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  

Nr.340-KDWU-2021 

1

. 

Statybos produkto pavadinimas ir prekinis ženklas: 

Pavadinimas: IZOFLEX BITUMO-KAUČIUKO ANTIKOROZINĖ 

MASTIKA šaltas rišiklis bitumo pagrindu PN-B-24620 

Prekinis pavadinimas: IZOFLEX MASTIKA  

2

. 

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

IZOFLEX MASTIKA 01  

3

. 

Naudojimo paskirtis ar paskirtys: IZOFLEX MASTIKA šaltas rišiklis bitumo 

naudojamas bituminėms hidroizoliacinėms membranoms klijuoti prie betoninių 

pagrindų ir hidroizoliacinėms membranoms klijuoti daugiasluoksnėse hidroizoliacinėse 

sistemose, taip pat lengvų drėgmei atsparių ir hidroizoliacinių metaloantikorozinio  

sluoksnio gamyboje. 

4

. 

Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

 

UAB“Nordprofil“ 

Žirnių g.4A,Vilnius 

tel., 852139442 

info@nordprofil.lt 

 

Produkto gamybos vieta (gamykla): 

Spacerova g. 26/28, 83-305 Pomieczyno  

5

. 

Jei taikoma, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: 

Netaikoma  

6

. 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 

3 

7

. 

Nacionaliniai techniniai standartai: 

7a.Lenkijos produktų standartas:  PN-B-24620: 1998 Šalto asfalto rišikliai, 

junginiai ir tirpikliai, PN-B-24620: 1998 / Az1: 2004   

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos kodas ir 

nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos laboratorijos /laboratorijų numeris  ir 

akreditacijos kodas: Lenkijos bandymų ir sertifikavimo centras S.A. , Bandymų ir 

sertifikavimo skyrius Gdanskas, Statybinių gaminių laboratorija, AB 011 

7b. Nacionalinis techninis įvertinimas: netaikomas 

Techninio vertinimo įstaiga/Nacionalinio techninio vertinimo įstaiga: 

netaikoma.  

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos kodas ir 

sertifikato numeris: netaikoma 

http://www.izohan.eu/


 

 

 

8

. 

Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

 Esminės statybos 

produkto, naudojamo  pagal 

paskirtį, charakteristikos 

Eksploatacinės 

savybės 

Pastabos  

 Takumas esant 

temperatūrai (60 ± 2) °C ir 

45° pokrypiui po 5 valandų 

- masė ant stogo 

dangos 

nepriimtinas masės 

srautas 

 

 Lankstumas 

lenkiant ant 30 mm 

skersmens volo esant -5 °C 

temperatūrai 

Nėra įbrėžimų ar 

įtrūkimų. 

 
 Pliūpsnio 

temperatūros nustatymas. 

Penskio ir Martenso 

uždarojo tiglio metodas, °C, 

ne mažesnė kaip 

31-40 

 Vandens kiekis, % 

(m/m), ne daugiau kaip 

0,5  

 Stogo veltinio 

pluošto dangos sukibimo su 

stogo veltinio pluošto 

danga stipris N, ne 

mažesnis kaip 

150 

 

9

. 

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas 

eksploatacines savybes, nurodytas 8 punkte. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių 

deklaracija išduodama pagal 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymą, 

išimtinai gamintojo atsakomybe. 

 

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė: 

 

Gdynė, 2021-01-12, 2 leidimas  

(išdavimo data ir vieta) 

 
(parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


