
  
  

 
“SAINT-GOBAIN CELTNIECĪBAS PRODUKTI” SIA Skandu iela 7, Rīga, LV-1067, Latvija, Tālr.+371 67323803, 

Reģistrācijas Nr.40003350896 

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija  
Saskaņā ar ES Būvizstrādājumu regulu Nr. 305/2011 

 
No. DoP-LT-MIX RM-2017-1 

 
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 
  
weber.mix RM 
 
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
      
Cementa mūrjava. Cementa maisījums sienu, skursteņu, žogu un citu elementu apdarei, kā arī 
klinkera, keramikas un silikāta ķieģeļu, bloku un betona šuvju aizdarei. Piemērota fasādes flīžu šuvju 
aizdarei – dabīgā un mākslīgā akmens, roku darba flīzēm ar biezumu līdz 1,5-2,0 cm. Krāsainu 
mūrjavu izmanto, ja nepieciešams saskaņot maisījuma krāsu ar apdares materiālu. 
 
3. Ražotājs: 
      
UAB ”Saint-Gobain statybos gaminiai” 
Mėnulio g. 7 
LT-04326 Vilnius, Lietuva 
www.weber.lt  
 
4. Pilnvarotais pārstāvis: 
    
Nav piemērots 
 
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 
         
2+ 

 
6. Saskaņotais standarts: LST EN 998-2:2017 
 
Paziņotā (-ās) iestāde (-es): 
Paziņotā iestāde Nr. 1397 – VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" (SPSC) 
Linkmenu iela (Linkmenų) 28, LT-08217, Viļņa, Lietuvas Republika, veica sākotnējo rūpnīcas un 
ražotāja ražošanas kontroles sistēmas pārbaudi un pastāvīgi veic rūpnīcas kontroles sistēmas 
uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu saskaņā ar sistēmu 2+, un izdeva EK ražošanas kontroles 
sistēmas sertifikātu 1397-CPD-0300 (ražošanas vieta: Alītaus iela (Alytaus g.) 12A, Neveronis 
(Neveronys), LT 54479, Kauņas rajons. 
 
 
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 
 

Būtiskie raksturlielumi Īpašības Atbilst standartam 

Spiedes stiprība ≥ 10 N/mm2 (klase M10)  

 
 
 
 

EN 998-2:2016 
 
 
 
 

Saķeres stiprība  
- sākotnējā bīdes izturība 
- lieces stiprība paralēli plaknei 
- lieces stiprība perpendikulāri 
plaknei 

≥ 0,15 N/mm2 (EN 998-2, C pielikums) 
≥ 0,10 N/mm2 (tab. vērtība EN 1996-1-1) 
≥ 0,40 N/mm2 (tab. vērtība EN 1996-1-1) 

Hlorīdu saturs ≤ 0,1 % Cl 
Ugunsdrošības klase A1 
Ūdens absorbcija ≤ 0,20 kg/m2·min0,5 (kategorija W2) 
Ūdens tvaiku caurlaidība µ 15/35 (tab. vērtība) 

http://www.weber.lt/


 
 

 
“SAINT-GOBAIN CELTNIECĪBAS PRODUKTI” SIA Skandu iela 7, Rīga, LV-1067, Latvija, Tālr.+371 67323803, 

Reģistrācijas Nr.40003350896 

Siltumvadīspēja (λ10) 0,83 W/mK (tabulas vērtība; P = 
50 %) 

 
 

Izturība (sasalšana-atkušana) 25 cikli LST L 1413.11 
 

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija: 
 
Nav piemērojams. 
 
 
Iepriekš identificētā produkta darbība atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. 
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko atbild 
vienīgi iepriekš minētais ražotājs.  
Rūpnīcā ir jāievieš ražošanas kontroles sistēma saskaņā ar EN ISO 9001: 2008, kas saskaņota ar EN 
998-2, lai nodrošināt, ka produkcija atbilst noteiktajām darbības prasībām. 
 
 
 
Parakstīts (ražotāja vārdā): 
Asta Juškytė (laboratorijas vadītāja) 
Kauņas rajons, 2018-10-01 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumi, saskaņā ar būvniecības produktu regulu 6. panta 5. daļu 
un REACH regulas (EB) 
Nr. 1907/2006 31. pantu vai 33. pantu: 
1. (31) Drošības datu lapa: SDL weber JB 600/3 
2. (33) Informācija par ķīmiskajām vielām, kas rada ļoti nopietnas bažas: Netiek piemērots 

 
 
 

Tulkojums atbilst oriģinālam: 
 
 
 
Normunds Mitko, Weber pārdošanas vadītājs 

SIA “Saint-Gobain Celtniecības Produkti” 

Rīga, 31.03.2022. 


