EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 18 BM/LV
1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ielu un parku apsaimniekošanai paredzētie elementi
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, vai jebkāds cits elements, saskaņā ar kuru var identificēt būvproduktu: betona izstrādājumu saraksts norādīts šīs ekspluatācijas
īpašību deklarācijas pielikumā “Betona izstrādājumu saraksts ar atsaucēm uz ekspluatācijas īpašību deklarācijām”
3. Būvproduktam piemērojamā tehniskā specifikācija: LVS EN 13198:2003 “Rūpnieciski ražoti betona izstrādājumi - Dārza mēbeles un izstrādājumi ielai”
4. Ražotāja paredzētais būvprodukta pielietojums vai pielietojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju:
Ielu un parku labiekārtošanas paredzētie elementi tiek izmantoti privāto un publisko zonu vai ainavas labiekārtošanai, augsnes erozijas regulēšanai (dārzi, parki, gājēju
celiņi, laukumi u.c.), ja uz šīm zonām neiedarbojas transportlīdzekļu izraisītā slodze. “Eco Domino” ir piemērots vieglo transportlīdzekļu līdz 3,5 t stāvvietu ierīkošanai.
5. Ražotāja nosaukums, ražotāja adrese saziņai un rūpnīcas adrese:
SIA “Betono mozaika” Mazā Apakšgrāvja iela 5, Riga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: info@betonomozaika.lv
6. Ja piemēro, pilnvarotā pārstāvja, kuram sniegtās pilnvaras noteiktas Lietuvas Republikas būvniecības likuma 18. panta piecpadsmitajā daļā, nosaukums
un adrese:
Nepiemēro.
7. Būvprodukta ekspluatācijas īpašību pastāvības vērtēšanas un pārbaudīšanas sistēma vai sistēmas: sistēma 4
8. Tehniskās vērtēšanas iestādes nosaukums - nepiemēro.
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Galvenie raksturojumi

Ekspluatācijas īpašības

Ūdens absorbcija
Aukstumizturība
Betona stiprības klase
Produkta izmēru novirzes, ja tā izmērs < 1 m
Produkta izmēru novirzes, ja tā izmērs > 1 m

≤6%
≤ 1,0 kg/m2
C20/25
garums ± 5 mm, platums ± 5 mm, augstums ± 5 mm
garums ± 10 mm, platums ± 10 mm, augstums ± 10 mm

Harmonizētā tehniskā
specifikācija:
LVS EN 13369:2018
LVS EN 13198:2003
LVS EN 13369:2018
LVS EN 13198:2003
LVS EN 13198:2003

10. 1. un 2. punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 10. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Tehniskā informācija
Betona ielu un parku apsaimniekošanai paredzēto elementu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona izstrādājumi visā
garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantoti paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma
uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.
Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza segumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru
nenovērtēšana, 2) nepareiza seguma uzstādīšana, 3) nepareiza seguma ekspluatācija.
Minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Minētās prasības ir neatņemama šīs
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.
Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās
uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts.
Ražotājs sniedz garantiju civilkodeksa noteiktajā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Ja
garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek
sniegta / netiek piemērota.

Parakstījis (ražotāja vārdā):
Ražošanas speciālists Sergejs Safronovs
(vārds, uzvārds, amats)
Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2022.
(izsniegšanas vieta un datums)
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