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Susidurdami su vartotojų pertekliniais reikalavimais betono gaminių kokybei, siekiame paaiškinti,
kad Lietuvos Respublikos (toliau LR) teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais betono gaminių
kokybės reikalavimus yra laikomi šie dokumentai:
1. LR aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymas Nr. D1-601 Reglamentuojamų statybos
produktų sąraše patvirtintos esmines charakteristikos pagal naudojimo paskirtį.
2. EU Reglamentas (Europos Sąjunga, toliau ES) Nr. 305/2011, kuriuo remiantis yra nustatomos
gaminių tiekimo rinkai arba tiekimo rinkai sąlygos.
3. Darnieji standartai:
LST EN13198:2004 „Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai“
LST EN1340:2003/AC:2006 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN1338:2003/AC:2006„Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“
LST EN1339:2003/AC:2006 „Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai“
ATKREIPIAME DĖMĖSĮ, kad iki įstojimo į ES momento, Lietuvoje galiojo nacionalinis standartas
betoninių gaminių gamintojams LST 1551:1999. Šiame dokumente buvo reglamentuotos betoninių
gaminių deklaruojamos savybės tokios kaip:
• betono klasė,
• atsparumas šalčiui pagal tūrinį šaldymo metodą (LST 1428.17)),
• atsparumas aižėjimui (LST 1428.9).
Pabrėžiame, kad vadovaujantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašu LST 1551:1999
standartas nėra nurodomas kaip techninė specifikacija (standartas) taikomas betoninių trinkelių,
plokščių, bordiūrų, bortelių, parko tvarkymo elementams gamintojui, todėl ir jame apibrėžtų savybių
taikymas negalimas.
Taip pat pažymime, kad vartotojai gali klaidingai vadovautis standartu EN 206 ,,Betonas. Techniniai
reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, gamyba ir atitiktis" nuostatomis pavyzdžiui: prekinis
betonas ir surenkamas gelžbetonis (betono gniuždymo stiprio ar aplinkos poveikio XF4 klasės), kuris
taikomas betonui, tačiau ne betono aplinkotvarkos gaminiams.
Pabrėžiame, kad minėtame EN 206 standarte apibrėžtos prekinio betono ar surenkamo gelžbetonio
savybės bei nuostatos, gali būti taikomos tik nurodytų grupių betonui (prekinis betonas, surenkamas
gelžbetonis ir t.t.). Todėl pabrėžiame, kad betoninių aplinkotvarkos gaminių standartuose nėra jokių
nuorodų į kitų betoninių prekių technines specifikacijas, todėl betoninių aplinkotvarkos gaminiams
ir negali būti taikomos kitoms prekėms keliamos charakteristikos.
Prašome atkreipti dėmesį, kad UAB „Betono mozaika“ gaminamų betoninių gaminių, turinčių
darniąsias technines specifikacijas (darnusis standartas), nurodytas LR Aplinkos apsaugos
ministerijos pateikiamame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas tik pagal produktui nurodytą darniąją
techninę specifikaciją ir joje nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo
sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka.
Susipažinti su UAB „Betono mozaika“ gaminių eksploatacinių savybių rodiklius, bei jų vertes galite
gamintojo puslapyje: http://www.betonomozaika.lt/produktu-deklaracijos.
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