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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA / DECLARATION OF PERFORMANCE 

Nr. DoP‐EE‐20  

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Unique identification code of the product‐type: 

weber M100/600  

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):  
 

Skatīt uz iepakojuma (ražošanas datums, ražotne tiek drukāta uz iepakojuma 
See package (production date, production site is printed on package) 

 
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:   
 

  Fasādes dekoratīvais apmetums uz polisiloksāna bāzes. Produkts ir pielietojams dažādos WEBER 
ETICS risinājumos. Produkts ir tonējams.  
weber M100/600 is mortar, used in lightweight blocks, concrete and CSU bricks and other 
stone construction masonry.       
        

 
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):   
 

Saint‐Gobain Ehitustooted AS, Weberi äriüksus 
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn 
Eesti 
www.weber.ee 

 
5. Nav piemērots  

Not applicable 
 

6. Veiktspējas noturības novērtēšanas un validācijas sistēma ‐ AVCP: 
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction  
productas set out in Annex V:   
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7. Nav piemērots  
Not applicable  
 

8. Nav piemērots  
Not applicable  
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:  
Declared performance:    

Būtiskie raksturlielumi 
Essential characteristics  

Toimivus 
Performance  

Saskaņotais standarts 
Harmonized technical specification  

Ugunsdrošības klase 
Reaction to fire  

A1 
 
 
 
 
 

EN 998‐2:2016 

Ūdens absorbcija  
Water absorption  

0,2 kg/(m²min0,5) 

Ūdens tvaiku caurlaidība  
Water vapour permeability  

µ 0,19/0,3 

Spiedes stiprība  
Compressive strength  

M 10 
  

Siltumvadītspēja (λ10, dry)  
Thermal conductivity (λ10, dry)  

0,67 W/mK 
  

 

Hlorīdu saturs  
Contents of chlorides  

< 0,1% 
  

 

Bīstamas vielas 
Dangerous substances  

Nav/ No 
  

 

 

10. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām 
deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. 
punktā norādītais ražotājs.   
The performace 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. 
 

 
Parakstīts (ražotāja vārdā):  
Signed for and behalf of the manufacturer by:  

            

Priit Pallum, turundusdirektor (mārketinga vadītājs) 

Tallinn, 1.07.2013 

  


