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Matuizos, LT-65071, Varēnas raj.
(Varėnos raj.), uzņ. reģ. Nr.
125762333

1397

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. PBK480-2,5-375-LV
1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: I kategorijas autoklavēta gāzbetona mūra izstrādājums
“Airstone PBK480-2,5-375”, izmēri 600 x 480 x 200 mm. Izgatavošanas datums un partijas numurs
norādīts uz etiķetes.
2. Pielietojums: paredzēti izmantošanai dažādām nesošām un nenesošām konstrukcijām ar aizsargātu
virsmu.
3. Ražotājs: UAB “Matuizų dujų silikatas”, kontaktadrese: Matuizos, Varēnas raj., tālr.: +370 310 40836,
info@mds.lt
4. Oficiālais pārstāvis: UAB “Simpras”, Matuizu ciemats (Matuizų k.), Varēnas raj. (Varėnos r.), tālr.
+370 310 40974, info@simpras.lt
5. Ekspluatācijas īpašību pastāvības vērtēšanas un pārbaudes sistēma: 2+.
6. Saskaņotais standarts: LST EN 771-4:2011 “Mūra izstrādājumu tehniskās prasības. 4. daļa. Autoklavēta
gāzbetona mūra izstrādājumi”.
Paziņotā iestāde: VU Būvniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenu iela 28 (Linkmenų g. 28),
Viļņa, id. Nr. 1397.
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Ekspluatācijas īpašības
Būtiskie parametri
Vien.
vērtība
klase
Izmēri: Garums, platums, augstums
mm
600 x 480 x 200
Izmēru precizitātes kategorija
mm
±1,5 x ±1,5 x ±1
TLMB
Novietojamo virsmu plaknes
mm
≤1,0
Novietojamo virsmu paralelitāte
mm
≤1,0
Ģeometriskā forma: Taisnst. paralēlskaldņu
1. grupa
Spiedes stiprība uz novietojamās virsmas:
Izmēru stabilitāte: uzbriešana
Saķeres stiprība (LST EN 998-2:2010 C pr.)
Ugunsdrošības klase
Saraušanās žūstot
Skaņas, kas izplatās pa gaisu, izolācija
- šķietamā (bruto) sausā tilpuma masa
Ūdens tvaika difūzijas koeficients, µ (saskaņā
ar LST EN 1745 A. pielikumu)
Siltumvadītspēja λ10,dray (LST EN 1745
B. pielikumu)
Salizturība (LST EN 772-18:2011)
Bīstamā materiāla (radioaktīv.) hig. norma
HN 85:2011

N/mm2

≥2,5
NPD
0,31

mm/m

≤0,2

kg/m3

375±25
5/10

N/mm2

A1

0,090
W/(m K)
Neatstāt atklātu (neiazsargātu)
1-a

Norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī
ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, atbildību par tās saturu
nes tikai tajā norādītais ražotājs.
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Parakstīja (ražotājs un tā vārdā):
Matuizu ciemats, Varēnas raj.
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/paraksts/
Marjus Baltakis (Marius Baltakys)
UAB “Matuizų plytinė” raž. direktors

