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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. ADEN 20170811

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Isoflex, Sonoflex, Aluflex, Combiflex.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

[Isoflex, Sonoflex, Aluflex, Combiflex] [A2, A225, Eko, Hyg] [25-75] [   ,B, ALJ]-[102-508].
3. Gamintojo  numatyta  statybos  produkto  naudojimo  paskirtis  ar  paskirtys  pagal  taikomą  darniąją  techninę

specifikaciją:  lankstūs ortakiai naudojami įrengiant vėdinimo sistemas pastatuose. Naudojami pajungiant įvairias
dėžes, difuzorius ir kaip vibracijų mažinimo priemonė nuo vėdinimo agregato. 

4. Gamintojo  pavadinimas,  registruotas  komercinis  pavadinimas  arba  registruotas  prekės  ženklas  ir  kontaktinis
adresas: ADEN Katarzyna Erim, Mickiewicza 37/39, 50-320 Morozy. 

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai, pavadinimas ir kontaktinis adresas:  NPD.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  sistema 1a.
7. Eksploatacinių  savybių  deklaracijos,  susijusios  su  statybos  produktu,  kuriam  taikomas  darnusis  standartas:

EN13180.
8. Eksploatacinių  savybių  deklaracijos,  susijusios  su  statybos  produktu,  kuriam buvo išduotas  Europos  techninis

įvertinimas:  NPD.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

Mineralinė vata (Isoflex, Sonoflex) 12-16 kg/m3 EN 13180:2002 Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. 
Lanksčiųjų ortakių matmenys ir mechaniniai 
reikalavimai Didžiausias darbinis slėgis +2500 Pa

Didžiausias oro greitis kanale 25 m/s

Darbinė temperatūra -30 ºC  + 140 ºC

Higieninis sertifikatas HK/K/1144/01/2016, galiojantis iki 2021 12 22 d.

Deklaracija galioja gaminiams sumontuotiems pagal gamintojo montavimo instrukciją, ir jei gaminiams nėra 
padaryti bet kokie konstrukciniai pakeitimai. Daugiau duomenų apie produktus žiūrėti duomenų lapuose

10. 1  ir  2  punktuose  nurodyto  produkto  eksploatacinės  savybės  atitinka  9  punkte  deklaruojamas  eksploatacines
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

      Pasirašyta gamintojo:

ADEN, Katarzyna Erim,  2017 08 11, Morozy
                          Vardas, pavardė, pareigos, išdavimo vieta, data ir paršas                          

                     Vertima atliko:

UAB „MKTechnika“, Jonas Mikalauskas, technikos konsultantas, Vilnius 2020 10 08
                                              


