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Tulkojums no poļu valodas 

M.C. 
GOOD WORK® 

“GOOD WORK” Mieczyslaw Cymbalak 
05-530 Gora Kalvaria, Adamoviča iela 28 Mikoviec 

tālr./fakss +48 22 862-43-90, 862-43-91, 837-98-43 

e-pasts: info@mcgoodwork.pl  

www.mcgoodwork.pl 

 

Gora Kalvaria, 01.08.2014.g 

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

Nr.1/2014 

1. Izstrādājuma ražotājs 

“GOOD WORK” Mieczyslaw Cymbalak 
05-530 Gora Kalvaria, Adamoviča iela 28 Mikoviec 

 

2. Izstrādājuma nosaukums 

metāla tērauda turētāji vienvietīgie ar skrūvi un 

plastmasas dībeli 

metāla tērauda turētāji vienvietīgie ar EPDM ieliktni, ar 

skrūvi un plastmasas dībeli 

metāla tērauda turētāji dubultie ar skrūvi un plastmasas 

dībeli 

metāla tērauda turētāji dubultie ar EPDM ieliktni, ar skrūvi 

un plastmasas dībeli 

A tipa montāžas šinas 

B tipa montāžas šinas 
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C tipa montāžas šinas, 

D tipa montāžas šinas, 

montāžas šinas ar A tipa pēdu 

montāžas šinas ar B tipa pēdu, 

montāžas šinas ar C tipa pēdu, 

montāžas šinas ar D tipa pēdu, 

savienošanas skavas, 

leņķveida montāžas pēdas, 

montāžas pēdas ar uzgriezni, 

montāžas elementi šinām ar taisnu uzgriezni, 

montāžas elementi šinām ar slīpu uzgriezni, 

leņķveida kronšteini, 

plakani kronšteini. 

3.Būvniecības izstrādājuma statistiskā klasifikācija: 

4. Mērķis un lietošanas diapazons: 

Sistēmas M C GOOD WORK elementi paredzēti instalāciju cauruļvadu uzkarināšanai 

un stiprināšanai ēkās telpu iekšpusē. 

Tērauda stiprinājumus var stiprināt pie pamatnēm, kurām paredzēti stiprinājumu 

komplektā esošie dībeļi un skrūves. 

Tehniskajā atzinumā ietverto komplektu lietošanai jābūt paredzētai tehniskajā 

projektā, kas izstrādāts attiecīgajam pielietojumam, ņemot vērā Polijas Standartu un 

būvniecības noteikumus 

5. Tehniskā specifikācija: 

ITB TEHNISKAIS ATZINUMS 

AT – 15 – 7843 / 2014 
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6. Būvniecības izstrādājuma tipa deklarētās tehniskās īpašības: 

Izstrādājuma tipa tehniskās īpašības atbilst Tehniskā Atzinuma AT – 15 – 7843/2014  

3.punktā dotajiem nosacījumiem 
 

7. Akreditētās sertificējošās iestādes nosaukums un numurs, kā arī 

sertifikāta  numurs:  

Neattiecas 
 

Ar pilnu atbildības sajūtu deklarēju, ka būvniecības izstrādājums atbilst 5.punktā dotajai 

tehniskajai specifikācijai. 

 

 

Gora Kalvaria 01.08.2014.g. 

(izdošanas vieta un datums) 

 Firmas “GOOD WORK” Mieczyslaw Cymbalak spiedogs 

un nesalasāms paraksts 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts) 

  

 

 

 

 

 

 

 


