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EKSPLUAT ĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLAR ĀCIJA 
Nr. DoP/002/2013/EN  

 

1. Produkta veids:  
Unikālais produkta veida identifikācijas kods: 

LOGICROOF V-RP 1,2 mm  

 

2. Tipa sērija vai sērijas numurs, vai cits 
elements, kas nodrošina būvizstrādājuma 
identifikāciju, kā noteikts 11.4. punktā: 

V-RP 1,2 mm (virsmas krāsas (gaiši pelēka, sarkana, 
zila, zaļa vai balta) un sērijas numurs (skatiet etiķeti un 
produktu) 

 

3. Paredzētais b ūvizstr ādājuma pielietojums 
vai pielietojumi saskaņā ar spēkā esošo 
saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to 
paredzējis ražotājs: 

Jumta  hidroizol ācijas  PVC-P membr ānas  mehāniski 
stiprin ātām sist ēmām saska ņā ar EN 13956:2012  

 

4. Nosaukums, re ģistr ēts tirdzniec ības 
nosaukums vai reģistrēta preču zīme un 
ražotāja adrese saskaņā ar 11.5. punktu: 

Zavod Logicroof LLC  
Vostočnij Promuzel 21, 391000 Rjazaņa,  
Krievijas Federācija 

 

 
5. Adrese:  
Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja, 
kura pilnvaras ietver 12.2. punktā norādītos 
pienākumus, nosaukums un adrese: 

TechnoNicol- Сonstruction systems LLC, 
Giljarovskogo iela 47/5, Maskava 129110, KRIEVIJA 
Tālr. +74959255575 
Fakss: +74959805249 
E-pasts: europe@tn.ru 
Mājaslapa: www.tn-europe.com 

 

6. AVCP:  
Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību 
noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai 
sistēmas, kā noteikts CRP V pielikumā: 

Sist ēma 2+ 

 

7. Pilnvarot ā iest āde:  
Saskaņotajā standartā ietvertu būvizstrādājumu 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju gadījumā: 

1023 
Pilnvarot ā rūpn īcas produkcijas kontroles 
iest āde Nr. 1023 ir veikusi s ākotn ējo 
rūpn īcas un r ūpn īcas produkcijas 
kontroles p ārbaudi un veic past āvīgu 
rūpn īcas produkcijas uzraudz ību, 
nov ērtēšanu un apstiprin āšanu, un ir 
izsniegusi r ūpn īcas produkcijas kontroles 
atbilst ības sertifik ātu (FPC) 0469 F.  

 

8. Pilnvarot ā iest āde:  
Izsniedzot ekspluatācijas īpašību deklarāciju 
būvizstrādājumam, kam ir izsniegts Eiropas 
tehniskais novērtējums: 

Neattiecas (skatiet 7. punktu)  
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9. Deklar ētās ekspluat ācijas īpaš ības  
 

Raksturlielumi  Ekspluat ācijas īpaš ības  Testa metode  Saskaņotā tehnisk ā 
specifik ācija  

Stiepes iztur ība, 
garenvirziena  

≥ 1000 N/50 mm 

Stiepes iztur ība, 
šķērsvirziena  

≥ 900 N/50 mm 

EN12311-2 

Pagarin ājums  ≥ 15 % EN12311-2 
Izmēru stabilit āte ≤ 0,5% EN1107-2 
Ūdens necaurlaid ība Atbilst (24h/10 kPa) EN 1928-2 

Metode В 
Pārraušanas pretest ība ≥ 150 N EN12310-2 
Lokan ība zemā 
temperat ūrā 

≤ - 30°C EN 495-5 

UV iedarb ība Atbilst (>5000 h) EN 1297 

Iztur ība pret triecieniem  ≥ 400 mm (stingra pamatne) 
≥ 700 mm (mīksta pamatne) 

EN12691 

Krusas iztur ība ≥ 17 m/s (stingra pamatne) 
≥ 25 m/s (mīksta pamatne) 

EN 13583 

EN 13956:2012 

 

10. Deklarācija  
1. un 2. punktā norādītās produkta īpašības atbilst 9. punktā norādītajām īpašībām. 4. punktā norādītais 
ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izsniegto deklarāciju. 

 

 
Ražotāja vārdā parakstījis: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Maskavā, 2013.gada 28.jūnijā 

Jevgeņijs Spirjakovs  
LOGICROOF vadītājs 

 

 
 
 

Ilduss Nagajevs  
Produktu inženieris 


