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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. UN 111-2019-11-06 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: NESUSITRAUKIANTIS BETONAS M300. 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 

reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: nesusitraukiantis betonas M300, žr. produkto pakuotėje nurodytą 
pagaminimo datą ir gamyklos ženklą. 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: 

M300 yra itin takus, greitai kietėjantis, prieš sukietėjimą šiek tiek išbrinkstantis bei dideliu stiprumu 
pasižymintis nesusitraukiantis betonas liejimo ir tvirtinimo darbams atlikti. Žiemą naudojamas kartu 
su nuo užšalimo apsaugančiu priedu, dirbant iki –10 0C temperatūroje. 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotasis komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, 

kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 
AS „Uninaks“, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Estija. 

5. Jeigu reikia, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir 

kontaktinis adresas: netaikoma. 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta V 

priede: 4 sistema. 
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: pagal 

EVS-EN 206:2014+A1:2016, „Uninaks“ AS „Lihula“ gamyklos gamybos kontrolė P6, iš gamyklos paimtų 

mėginių testavimas pagal testavimo planą. Pirminiai tipo testavimai atlikti Talino technikos universiteto 

statybos produktų institute. 

8. Europos techninis įvertinimas: netaikoma. 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamąsias eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

Gamintojo vardu pasirašo: 

 

Guido Piksar 

 

AS „Uninaks“ vadovas 

2019.11.06 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Suderintos techninės 

specifikacijos 

Stiprio gniuždant klasė C 30/37 

EVS-EN 206:2014+A1:2016 
 
 
 
 

EVS 814:2003 

Sukibimas > 0,15 N/mm² 

Chlorido dalis sudėtyje < 0,1 % Cl 

Atsparumas ugniai A1 

Vandens įgeriamumas ≤ 0,5 kg/(m²h0,5) 

Aplinkosaugos klasės XC2, XD1, XS1, XF2  

Trukmė 0,20 kg/m2   28 ciklai 

Pavojingos medžiagos sudėtyje Nėra 

   

   


