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01.01.2017. 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
DECLARATION OF PERFORMANCE 

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 

Nr. DoP-FI-230006-010115 

1 Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 
Unique identification code of the product-type: 
230006, weber.vetonit REP 25+ 

2 Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, 
kā prasīts 11. panta 4. punktā: 
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under 
Article 11(4): 
230006 (partijas/ražošanas datums / ražotne tiek drukāta uz iepakojuma) 
230006 (batch/production date/production site is printed on packaging) 

3 Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantošanas veidi saskaņā ar piemērojamo 
saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs: 
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as 
foreseen by the manufacturer: 
Ar polimēriem modificēta cementa remontjava, kas paredzēta betona remontam 
saskaņā ar principu 3.1.  
Product intended for structural bonding as cementious mortar for jointing of 
concrete elements both vertically and horizontally according principle 4.4. 

4 Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un 
kontaktadrese, kā prasīts saskaņā ar 11. panta 5. punktu: 
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 
11(5): 
weber.vetonit REP 25+ Korjauslaasti 
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 
PL 70 (Strömberginkuja 2) 
00381 Helsinki 
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00 
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295 
www.e-weber.fi 
 

5 Attiecīgā gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvarās ietilpst 12. 
panta 2. punktā minētie uzdevumi: 
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in 
Article 12(2):  
- 

6 Veiktspējas noturības novērtēšanas un validācijas sistēma  – AVCP 
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in 
Annex V: 
2+ 
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7 Saskaņotais ekspluatācijas īpašību deklarācijas standarts, pilnvarotā iestāde: 
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: 
Produkts atbilst Eiropas saskaņota standarta SFS-EN 1504-3:2006 R3 klases 
prasībām, kā cementa remontjava betona konstrukciju remontam. Pilnvarota iestāde 
Inspecta Sertifiointi Oy uzrauga rūpnīcas iekšējo kvalitātes kontroli un ir izsniegusi 
šādu kvalitātes kontroles sertifikātu 0416-CPD-7095 Ojakkalā 

8 Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA), ja ir tāds: 
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has 
been issued: 

9 Deklarēts rezultātu līmenis 
Declared performance 

NPD = No performance determined, Veiktspēja nav noteikta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Būtiskie raksturlielumi 
Essential chracteristics 

Līmeņi un/vai kategorijas 
Performance 

Produkta standarts 
Harmonized technical 

specification 

Saķeres stiprības klase 
Compressive strength class R3 

EN 1504-4:2004 

Hlorīdu saturs 
Contents of chlorides < 0,05 % 

Saķeres stiprība 
Adhesion strength > 1,5 MPa 

Saraušanās/izplešanās  
Unrestrained shrinkage/expansion > 1,5 MPa 

Karbonizācijas pretestība 
Carbonation resistance NPD 

Elastības modulis spiedē  
Modulus of elasticity in compression NPD 

Termiskā savientojamība 
Thermal compatibility > 1,5 MPa 

Kapilārā uzsūkšana 
Capillary absorption < 0,5 kg/(m2⋅min0,5) 

Termiskā izplešanās  
Thermal expansion < 100 x 10-6/K 

Ugunsdrošības klase 
Reaction to fire A1 

Bīstamas vielas  
Dangerous substances Nav/No  
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Mēs paziņojam, ka produkts, kas identificēts un marķēts saskaņā ar 1. un 2. punktu, atbilst 9. 
punktā norādītajiem veiktspējas līmeņiem. Ražotāja vārdā parakstīja: 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This 
declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on 
behalf of the manufacturer by: 

Henrik Nylander Ražošanas vadītājs 
vārds un amats 
(name and function) 

Helsinki 01.01.2015.    
  (vieta un datums) 
  (place and date of issue) 

CPR pielikumi saskaņā ar 6. panta 5. punktu un REACH noteikumu (EK) Nr. 1907/2006 
saskaņā ar 31. vai 33. pantu  
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33 

1 (31)Drošības datu lapa 
Safety data sheet: 

10 

 

(paraksts) 
(signature) 
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