
 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

vastavalt EU määrusele nr. 305/2011 

 

tootele  

EPOKATE SL  

Art. nr. 11-S10 

 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  

EN 13813: B1,5 – AR2 – F10 – IR3 

EN 1504-2: ZA. 1f 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist 

artikli 11 lõike 4 kohaselt:  

partiinumber: vaata toote pakendil 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas 

kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  

EN 13813: epoksüvaik kattemass 

EN 1504-2 

Vastupanu füüsikalistele  mõjuritele (5.1) 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja 

kontaktaadress:  

Epokate OÜ 

Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald 

Tartumaa 60534, Eesti 

 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 

2 täpsustatud ülesandeid:  

- 



6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või 

süsteemid:  

EN 13813: Vastavuse tõendamise süsteem 4 

EN 1504-2: Vastavuse tõendamise süsteem 2+ (kasutamiseks hoonetes ja rajatistes) 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:  

Bureau Veritas Eesti OÜ 

Tartu mnt. 24-24b,  

Tallinn 10115, Eesti 

teostas toimivuse püsivuse hindamise süsteemi (V) 1+ kohaselt 

 tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsetuse (sealhulgas proovivõtt), tüübiarvutuse, 

tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel;  

 tootva tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse;  

 tehase tootmisohje pidev järelevalve ja hindamise;  

 enne toote turule laskmist võetud näidiste kontrollkatsetamise. 

ning andis välja  

EN 13813 

sertifikaadi nr. 12107771 

EN 1504-2 

sertifikaadi nr. 1510772 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 

- 

9. Deklareeritud toimivus  

EN 13813 

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus 

Nakketugevus ≥B1,5  
 

EN 13813:2002 
Tuletundlikkus NPD 

Kulumiskindlus AR2 

Paindetugevus F10 

Löögikindlus IR13 

 

 

 



EN 1504-2 

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus 

Nakketugevus ≥2 N/mm2  
 

EN 1504-2:2007 
Tuletundlikkus F 

Kulumiskindlus ˂3000 mg 

Veeimavus ˂0,1 kg/m2 h0,5 

Löögikindlus Klass I 

 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 

toimivusega.  

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.  

 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  

Janno Sild 

Epokate OÜ juhatuse liige 

Tartu 29.10.2015 

 


