
 

 

 Ekspluatācijas īpašību deklarācija 
Nr. 1/«Projekta_Numurs» 

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 

SW; WA; BA 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements: 

Uz izstrādājuma CE marķējuma etiķetes ir elementa nosaukums, elementa unikāls ID numurs, 
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas nr., Projekta nr., ražošanas datums, gabarīti un svars. 
Projekta dokumentācija ir pieejama SIA „Consolis Latvija” Konstruktoru nodaļā. 

3. Būvizstrādājumu paredzētais pielietojums saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, 
kā paredzējis ražotājs: 

Slodzi nesoši un slodzi nenesoši sienu elementi ar pielietojumu ārējo (fasāžu) un iekšējo sienu 
konstrukcijām (monolītas un daudzslāņu sienas). 

Projekta nr. «Projekta_Numurs», nosaukums: „«Projekta_nosaukums»”. 

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: 

SIA „Consolis Latvija” Rumbula, Getliņu 22,  
Stopiņu nov., Latvija, LV-2121  

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 

Sistēma 2+ 

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: 

AS Inspecta Latvija (paziņotā institūcija Nr. 1325) veica ražotnes uz ražošanas procesa 
kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver 
ražošanas procesa kontroles novērtēšanu, kā norādīts EN 14992:2007+A1:2012 ZA pielikumā 
un izdeva sertifikātus: 

No. 1325-CPR-1545 

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Monolīta siena 

Īpašība 
Deklarētās ekspluatācijas 
īpašības 

Atsauce uz saskaņoto 
standartu 

Betons  
spiedes stiprība (fck,cyl/fck,cube), 
N/mm

2
 

«Betona_Spiedes_stiprība_1» 
N/mm

2
  

pēc EN 206 un LVS 156. Spiedes 
stiprība atbilstoši projekta 
dokumentācijai 

EN 14992:2007+A1:2012 

Stiegrojuma tērauds 
Stiepes stiprības robeža(ftk), N/mm

2 

Stiepes tecēšanas stiprība (fyk), 
N/mm

2 

 
«Stiepes_stiprības_robeža» N/mm

2 

«Stiepes_tecēšanas_stiprība_» 
N/mm

2
 

 

Reakcija uz uguni 
Reakcija uz uguni, Eiroklase 

 
«Reakcija_uz_uguni» 

Izstrādājuma ilgizturība 
(nestspējai) 
Betona salizturība (F), ciklu skaits 

 
 
«Izstrādājuma_ilgizturība_1» 

Izstrādājuma detalizēšana  

augstums (H), mm Atbilstoši projekta dokumentācijai 

garums (L), mm  

biezums (t), mm  

 



 

 

 

Daudzslāņu siena 

Īpašība 
Deklarētās ekspluatācijas 
īpašības 

Atsauce uz saskaņoto 
standartu 

Betons  
spiedes stiprība (fck,cyl/fck,cube), 
N/mm

2
 

Ārējais slānis 
«Betona_Spiedes_stiprība_2» 
N/mm

2
  

Iekšējais slānis 
«Betona_Spiedes_stiprība_3» 
N/mm

2
 

pēc EN 206 un LVS 156. Spiedes 
stiprība atbilstoši projekta 
dokumentācijai 

EN 14992:2007+A1:2012 

Stiegrojuma tērauds 
Stiepes stiprības robeža(ftk), N/mm

2 

Stiepes tecēšanas stiprība (fyk), 
N/mm

2 

 
«Stiepes_stiprības_robeža» N/mm

2 

«Stiepes_tecēšanas_stiprība_» 
N/mm

2
 

 

Reakcija uz uguni 
Reakcija uz uguni, Eiroklase 

 
«Reakcija_uz_uguni» 

Izstrādājuma ilgizturība 
(nestspējai) 
Betona salizturība (F), ciklu skaits 

 
 
«Izstrādājuma_ilgizturība_2» 

Izstrādājuma detalizēšana  

augstums (H), mm Atbilstoši projekta dokumentācijai 

garums (L), mm  

biezums (t), mm  

 
 

10. 1. un 2. punktā norādītā i 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: 
Artūrs Lukašenoks 

Kvalitātes vadītājs 
 
Rīga, «Datums» 


