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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

PARADIAL S / EN 13707  / v 1.2 

 
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/211: 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas : PARADIAL S 
 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, 
pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

PARADIAL S 
 
Pagaminimo data: žr. ant produkto ar pakuotės. 

 
3. Gamintojo nustatyta statybos produkto naudojimo 
paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę 
specifikaciją: 

Bituminė hidroizoliacinė membrana 

 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis 
pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis 
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 

ICOPAL S.A.S.  / Siplast 
12, rue de la Renaissance 
F- 92184  ANTONY Cedex 

 
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima   - 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis 
adresas: 

 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo 
ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta V priede: 
 

 

 
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos 
produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: 

2+ 
 
 
 
  CSTB, notifikuota įstaiga Nr. 0679 
 
atliko pradinį gamyklos ir jos gaminamos produkcijos kontrolės ir 
nuolatinės priežiūros sistemos patikrinimą, įvertino gamyklos 
produkcijos kontrolę ir išdavė gamyklos produkcijos kontrolės 
atitikties sertifikatą. 

 
 0679-CPD-0122 

 

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su   - 
statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis  
įvertinimas, atveju: 
  



ICOPAL S.A.S. / Siplast 
12, rue de la Renaissance 
F- 92184 ANTONY Cedex 

DOP n° PARADIAL S / EN 13707 / v 1.2 
EN - 2 

Tél. 01 40 96 35 00 
www.siplast.fr 
www.siplast-international.com 

 

 

 
 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
 
 

Darniosios techninės specifikacijos 
 

EN 13707  : 2004/A2:2009 
 

Esminės savybės    Ekspl.sav. Vnt. Rezultatai 

 
 
 
 
Standartai 

 
Išorinis atsparumas ugniai FRoof*  -- -- EN 13501-5 

 
Reakcija į ugnį F  -- -- EN 13501-1 

 
Nelaidumas vandeniui Tinkamas  -- Tinkamas EN 1928 

 
Atsparumas tempimui ilgis x plotis 800 x 800  N/50 mm  -10 %  EN 12311-1 

 
Pailgėjimas ilgis x plotis    3,5 x 3,5 %  -20 %  EN 12311-1 

 

EN 1296 Ilgaamžiškumas: Atsparumas nutekėjimui 
padidintos temperatūros sąlygomis 

 
95 

 
°C 

 
-5 °C 

 
EN 1110 

Plastiškumas, esant žemai temperatūrai - 10  °C  MLV EN 1109 
 

* : Kadangi stogo išorinio atsparumo ugniai atveju dominuoja pastatyta sistema, vien tik produkto eksploatacinių savybių įvertinti 
neįmanoma. 

Pavojingos medžiagos 

Šio produkto sudėtyje nėra asbesto ar dervų. 

Nesant darniųjų Europos bandymų metodų, išsiskyrimo/sudėties patikrinimas ir deklaravimas turi būti atliekamas, 
atsižvelgiant į naudojimo vietoje galiojančias valstybines nuostatas. 

 
 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybes. Ši 
eksploatacinių savybių deklaracija išduota, gamintojui prisiimant tik 4 punkte nurodytą atsakomybę. 

 
Gamintojo vardu: 

 
 

Antony, 2013 10 24 
Alain Blotière 

Technikos direktorius 

/parašas/ 


