EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
NR. 38
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Gatvių ir parkų tvarkymo elementai
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: Ažūrinės plytelės AP, latako elementai LE, stulpeliai ST,
gėlių vazonai GV
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13198:2004 "Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai"
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Gatvių ir parko tvarkymo elementai yra naudojimi privačių, viešųjų zonų ar landšafto sutvarkymui, dirvožiemio erozijai sureguliuoti (sodai, parkai, pėsčiųjų takai, aikštės ir
kita), kai jų neveikia transporto priemonių sukeliamos apkrovos.
5. Gamintojo pavadinimas, gamintojo kontaktinis adresas ir gamyklos adresas:
UAB "Betono mozaika", Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel. nr. +370 62041824, el.p. info@betonomozaika.lt
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
Netaikoma.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: sistema 4
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
Kauno technologijos universiteto statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras atliko savybių vertinimą pagal sistemą 4 ir išdavė protokolą Nr. 761/18.
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas - netaikoma.
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Esminės charakteristikos
Vandens įgėris
Atsparumas šalčiui
Betono stiprio klasė
Produkto matmenų nuokrypiai, kai jo dydis ≤ 1 m
Produkto matmenų nuokrypiai, kai jo dydis > 1 m

Eksploatacinės savybės
≤ 6%
≤ 1,0 kg/m2
C20/25
ilgis ± 5 mm, plotis ± 5 mm, aukštis ± 5 mm
ilgis ± 10 mm, plotis ± 10 mm, aukštis ± 10 mm

Darnioji techninė specifikacija:
LST EN 13369:2001
LST EN 13198:2004
LST EN 13369:2001
LST EN 13198:2004
LST EN 13198:2004

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Techninė informacija
Betoniniai gatvių ir parko tvarkymo elementų parinkimas ir įrengimas dangoje reikalauja specifinių žinių, įgūdžių ir įrankių. Tam, kad betoniniai gaminiai per visą garantinį
laikotarpį išlaikytų gamintojo deklaruotas produkto eksplotacines savybes ir būtų tinkami naudoti pagal paskirtį, rekomenduojame atestuotai įmonei patikėti gaminių
parinkimą ir dangos įrengimo darbus.
Pažeidimų produktuose atsiradimą, tuo pačiu ir produktų eksploatacinių savybių suprastėjimą gali lemti: 1) netinkamas dangą faktiškai veiksiančių apkrovų numatymas,
aplinkos veiksnių neįvertinimas, 2) netinkamas dangos įrengimas, 3) netinkamas dangos eksploatavimas.
Betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimalūs reikalavimai pateikiami gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt. Minėti reikalavimai yra
neatsiejama šios Eksploatacinių savybių deklaracijos dalis.
Baltos spalvos dėmių ant gaminių paviršiaus buvimas/ atsiradimas yra kalcio karbonato (kalkės) išsiskyrimo pasekmė. Tokių dėmių susidarymas tik patvirtina, kad gaminio
gamyboje buvo naudojamas portlandcementas, kurio natūrali kietėjimo pasekmė yra kalkių išsiskyrimas.
Produktai gabenami visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Produktai laikomi sudėti paketuose arba rietuvėse ant tvirto
pagrindo, laikantis saugos darbe reikalavimų. Produkto krovimas, iškrovimas, sandėliavimas vykdomas taip, kad produktas nebūtų pažeistas.
Gamintojas suteikia garantiją civilinio kodekso nustatyta tvarka. Betoninių gaminių garantines sąlygas galima rasti gamintojo internetiniame puslapyje
www.betonomozaika.lt. Nesilaikant garantinių sąlygų, produkto atitikties deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms gamintojas negarantuoja. Produkto, sukloto į dangą,
estetiniam vaizdui garantija neteikiama/ netaikoma.
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