
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  Nr. 22_04_20

2022m. balandžio 20 d.

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis numeris:

01022 - BLOKELIŲ IR AKMENS KLIJAI „PROFSTONE“,

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

4014558574322 - PROFSTONE  , žiūrėti produkto etiketę

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

Naudojimo paskirtis: sienų mūrijimui lauke ir viduje; lauko plytelėms ir trinkelėms;
natūraliam akmeniui (granitui); silikatinėms plytoms, blokeliams; keramzito blokeliams;
dujų silikato blokeliams; gipso blokams; akytam betonui; medienai. Tinka statyti
pertvarines ir laikančiąsias sienas. Dėl įvairių akmens pagrindo medžiagų tinkamumo ir kt.
techniniais klausimais, rekomenduojama pasitarti su pardavimo atstovais ar
projektuotojais.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir
kontaktinis adresas:

UAB „Emora“
Įmonės kodas: 145585748
PVM kodas: LT455857412
Verdulių g. 4
Šiauliai

5. Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis
standartas:

Netaikoma

8. Deklaruojamos cheminės bei fizinės savybės:



Charakteristika Vienetas Reikšmė Testo standarto nr.

Sukibimo laikas Minutės 8 – 15 min.
Galutinis sustingimas Valandos 24

Galutinis  sustingimas (+5 °C,
50% drėgmės) Valandos 72

Sustingusių klijų atsparumas
ugniai B3 DIN 4102-1

Sustingusių klijų
užsiliepsnojimo temperatūra °C 400

Sustingusių klijų atsparumas
temperatūrai °C Ilgalaikis: -40 to +90

Trumpalaikis:  -40 to +130

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte išvardytas
deklaruojamąsias eksploatacines savybes.

10. Atsižvelgdami į medžiagų ir pagrindų bei galimų naudojimo būdų įvairovę, už kuriuos nesame
atsakingi, mes, kaip platintojai, neprisiimame jokios atsakomybės už galutinius rezultatus. Visais atvejais
rekomenduojame pirmiausiai išbandyti gaminį jo naudojimo vietoje.

11. Laikymas: 18 mėnesių originalioje uždarytoje pakuotėje, laikant gaminį (taip kaip nurodyta ant
pakuotės) vėsioje ir sausoje vietoje, esant ne aukštesnei temperatūrai kaip nuo +5° C iki +25° C.

Pasirašyta (gamintojas ar jo vardu):

Vadybininkas Egidijus Braslauskas
(vardas, pavardė ir pareigos)

___Šiauliai, 2022 04 20 ___________________
(Išdavimo vieta) (Parašas)


