
           EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA (EĪP) 
saskaņā ar Būvizstrādājumu Regulu (CPR) Nr. 305/2011 

DoPNo. 13/0315 - en 

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas numurs- tips: ResiFIX VY armatūras savienojumiem 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma, kas minēts 4. sadaļas 11. punktā, identifikācijas elements:
                                            ETA-13/0315, Pielikums 1 
                                 Partijas numurs: skatīt uz preces iepakojuma. 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar saskaņoto tehnisko specifikāciju, ko paredzējis 
ražotājs: 

Vispārīgais tips 
Paredzēts 
lietošanai 
Alternatīva / Kategorija 
Noslogojums 
Materiāls 

Injekcijas sistēma armatūras savienojumiem pēc montāžas 
Parastais betons C12/15 – C50/60 (EN 206) 
- Urbumi izveidoti ar triecienurbjmašīnu vai pneimatisko urbi 
- 
Pamatā statiskā slodze 
B un C klases armatūra saskaņā ar EN 1992-1-1 Pielikumu Nr. C: 

iekļautie izmēri:  
Temperatūras diapazons  
ja attiecas -40°C līdz +80°C (maks. ilgtermiņa temp. +50°C, maks. īstermiņa temp. +80°C) 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētā preču zīme un adrese saskaņā ar 5. sadaļas 11. punktu: 
                                Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH 
                                             Industriestrasse 6 
                                            D – 86551 Aichach 

5. Ja attiecināms, pilnvarotā pārstāvja, kuras pilnvaras ietver sevī 12.2. punktā minētos uzdevumus, vārds un 
kontaktinformācija: -- 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kas noteiktas Pielikumā Nr. 5.: Sistēma Nr. 
1 

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram tiek piemērots saskaņotais 
standarts: -- 

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais 
novērtējums: 
   Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 

izdeva: 
ETA-13/0315 

balstoties uz  
ETAG 001-1 

Paziņotā institūcija 0756 veica saskaņā ar sistēmu 1: 
- sākotnējo produkta testēšanu, 
- sākotnējo ražotnes un rūpnīcas ražošanas procesa kontroles apsekošanu, 
- nepārtrauktu rūpnīcas ražošanas procesa kontroles uzraudzību, novērtēšanu un izvērtēšanu. 

un izdeva: 
Atbilstības deklarāciju 0756 – CPD – 0569. 
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9. Deklarētās īpašības: 

Būtiskie 
raksturlielumi  

Minimālais betona segums 
Minimālais enkurošanas 
garums 
Galīgās saiknes pretestības 
projektētie rādītāji 
Raksturīgā spriedzes  
pretestība 

Projektēšanas 
metode  

EN 1992-1-1 

EN 1992-1-1 

EN 1992-1-1 

ETA-13/0315, 4.3 

Veiktspēja 

ETA-13/0315, Pielikums Nr. 5 

ETA-13/0315, Pielikums Nr. 5 

ETA-13/0315, Pielikums Nr. 5 

ETA-13/0315, Pielikums Nr. 11 

ETAG 001-1 

Saskaņotā 
tehniskā 
specifikācija  

Ja saskaņā ar 37. vai 38. punktu Specifiskajā tehniskajā dokumentācijā ir izmantots, prasības, kādām atbilst 
izstrādājums: -- 

10. Izstrādājumu ekspluatācijas īpašības, kas norādītas 1. un 2. punktā, atbilst 9. punktā deklarētajām 
ekspluatācijas īpašībām. 

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir izdevis 4. punktā norādītais ražotājs, uzņemoties pilnu atbildību. 

Parakstīja ražotāja vārdā: 

Achim Ruppertz 
Mārketinga un tehniskais menedžeris 

Aichach, 08.11.2013. 
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