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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

 

Nr. LV-Dry-Mix MORTAR-2015-01 
 
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Dry-Mix MORTAR 
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. 
panta 4. punktā: 
partijas numuru un Izgatavošanas datumu, attiecas uz iepakojuma 
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko 
specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 
 Maisījums mūrēšanai, izmantojams ārējiem elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstrukcijas prasības  

        M10  LST EN 998-2:2010 
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā 
noteikts 11. panta 5. punktā: 
SAS “MV STIMELIT”, kompānijas kods 110785479, adrese ,Paneriškių gatve 5M Viļņa, tālr. +370 5 260 19 

82,5 260 19 83 

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. 
panta 2. punktānosauktajiem uzdevumiem: 
SAS “MV STIMELIT”, kompānijas kods 110785479, adrese Paneriškių gatve 5M, Viļņa, tālr. +370 5 260 19 

82,  5 260 19 83 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V 
pielikumā: 
Sistema 2+ 
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais 
standarts: 
VU „SPSC” (Būvniecības produkcijas sertificēšanas centrs) 
(vajadzības gadījumā paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs) 
veica izpētes Atbilstības sertifikāts Nr. 1397-CPD-0294 atbilstīgi sistēmai 2+ 
(V pielikumā izklāstīto trešo personu uzdevumu apraksts) 
un izdeva 2012 05 29 (pēc vajadzības – ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu, ražošanas procesa 
kontroles atbilstības sertifikātu,testu/aprēķinu ziņojumus) 
Termoizolācijas institūta VGTU laboratorijas izpētes protokols Nr. 03-2-2010(2010 05 12), 3-14-2010(2010 
05 19), 3-15-2010(2010 05 19), 3-16-2010(2010 05 19) , 03-02-2011(2011 04 11),3-17-2012(2012 05 11), 
3-13-2013(2013 04 25) 
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas 
tehniskais novēr 
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņota tehniskā 
specifikācija 

Ugunsizturibas   A1 klase LST EN 998-2:2010 

Saspiešanas izturības klase М10 LST EN 998-2:2010 

Hlorīdu saturs < 0,1 % LST EN 998-2:2010 

Saķeres noturīgums  ≥ 0,15 N/mm2 LST EN 998-2:2010 

Gaisa daudzums ≤ 20% LST EN 998-2:2010 

Spēja uzsūkt ūdeni ≤ 0,9 kg (m2 · min0,5) LST EN 998-2:2010 

mailto:info@stimelit.lt


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5, LT-02300 Vilnius 

Įmonės kodas 110785479,  PVM kodas LT107854716 

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.lt 

A/s LT037044060001462125 AB SEB bankas 

 

Tvaiku caurlaidības koeficients μ 15/35 (tab. dati) LST EN 998-2:2010 

Siltumvadāmība (λ10, sausais) 0,83 W/mK (tab.dati) LST EN 998-2:2010 

Salizturība 25 cikli LST EN 998-2:2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
Piezīmes par tabulu: 
1. Pirmajā slejā iekļauj sarakstu ar būtiskiem raksturlielumiem, kas noteikti attiecīgajās saskaņotajās 
tehniskajās  
specifikācijās attiecībā uz 3. punktā norādīto paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem. 
2. Attiecībā uz katru būtisko raksturlielumu, kas uzskaitīts pirmajā slejā, un atbilstīgi 6. pantā noteiktajām 
prasībām  
otrajā slejā norāda deklarētās ekspluatācijas īpašības, kuras izteiktas līmeņa vai klases, vai apraksta 
veidā, vai  
saistībā ar attiecīgajiem būtiskajiem raksturlielumiem vai NPD (“ekspluatācijas īpašības nav noteiktas”) 
norāda,  
ja nav deklarētu ekspluatācijas īpašību. 
3. Par katru pirmajā slejā iekļauto būtisko raksturlielumu trešajā slejā norāda: 
a) datētu atsauci uz attiecīgo saskaņoto standartu un vajadzības gadījumā – izmantotās speciālās vai 
atbilstīgās  
tehniskās dokumentācijas atsauces numuru; 
vai 
b) datētu atsauci uz attiecīgo Eiropas novērtējuma dokumentu, ja tāds ir, un izmantotā Eiropas tehniskā 
novērtē 
juma atsauces numuru. 
Būtiskie raksturlielumi  
(skatīt 1. piezīmi) 
Ekspluatācijas īpašības  
(skatīt 2. piezīmi) 
Saskaņota tehniskā specifikācija  
(skatīt 3. piezīmi) 
Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām 
prasībām: 
10. Pielikuma 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. 
 
 
Parakstīts ražotāja vārdā: 
 SAS "MV Stimelit" pārstāvis Rita Makūnaitė 
(vārds, uzvārds, amats) 
SAS “MV STIMELIT”, kompānijas kods 110785479, adrese ,Paneriškių gatve 5M Viļņa. 

mailto:info@stimelit.lt


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5, LT-02300 Vilnius 

Įmonės kodas 110785479,  PVM kodas LT107854716 

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.lt 

A/s LT037044060001462125 AB SEB bankas 

 

(izdošanas vieta un datums) (paraksts) 
L 88/38 Eiropas Savien LV ības Oficiālais Vēstnesis 4. 
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