DEKLARERING AV PRESTANDA
Nr 38

1. Unik identifikationskod för produkttypen: Gatumöbler och trädgårdsprodukter
2. Typ, sats eller serienummer eller något annat element som gör det möjligt att identifiera byggprodukten: Genombrutna block AP, rännelement LE, kolumner ST,
blomkrukor GV
3. Teknisk specifikation byggprodukten täcks av: LST EN 13198:2004 Färdiga betongprodukter. Gatumöbler och trädgårdsprodukter.
4. Avsedd användning eller användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig teknisk specifikation, på det vis som tillverkaren förutsett:
Gatumöbler och trädgårdsprodukter används för landskapsarkitektur i privata och offentliga områden eller landskap, och för att kontrollera jorderosion (trädgårdar,
parker, gångstigar, torg,
o.s.v.) när de inte påverkas av fordonsbelastningar.
5. Tillverkarens namn, tillverkarens kontaktadress och fabriksadress:
UAB Betono Mozaika, Žarijų g. 6, LT-02300 Vilnius, tel. +370 62041824, e-post info@betonomozaika.lt
6. I förekommande fall namn och adress på den auktoriserade representanten som har fått de befogenheter som fastställs i artikel 18 (15) i Republiken
Litauens bygglag:
Ej tillämpligt.
7. Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda hos konstruktionsprodukten: System 4
8. Namn på certifieringsorgan eller testlaboratorium:
Building Materials and Structures Research Center på Kaunas tekniska universitet utförde en bedömning av prestanda enligt system 4 och utfärdat
protokoll nr 761/18.
9. Namn på det tekniska bedömningsorganet – ej tillämpligt.
10. Deklarerad prestanda
Viktiga egenskaper
Vattenabsorption
Frys-/tiningsmotstånd
Hållfasthetsklass för betong
Produktens dimensionstolerans när dess storlek är ≤ 1
m
Produktens dimensionstolerans när dess storlek är > 1
m

Prestanda
≤6%
≤ 1,0 kg/m2
C20/25
längd ± 5 mm, bredd ± 5 mm, höjd ± 5 mm

Harmoniserad teknisk specifikation:
LST EN 13369:2001
LST EN 13198:2004
LST EN 13369:2001
LST EN 13198:2004

längd ± 10 mm, bredd ± 10 mm, höjd ± 10 mm

LST EN 13198:2004

11. Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 motsvarar den prestanda som anges i artikel 10.
Teknisk information
Valet och installationen av gatumöbler och trädgårdsprodukter i betong kräver specifik kunskap, färdigheter och verktyg. Vi rekommenderar att du överlåter produktval
och installationsarbete till ett certifierat företag så att betongprodukterna bibehåller den prestanda som deklareras av tillverkaren och så att de är lämpliga att användas
för sitt avsedda ändamål under hela garantiperioden.
Förekomsten av defekter i produkterna samt försämrad prestanda för produkterna kan orsakas av: 1) felaktig förutsägelse av belastningar som faktiskt verkar på
stenbeläggningen eller underlåtenhet att bedöma miljöfaktorer, 2) felaktig installation av stenbeläggningen, 3) felaktig användning av stenbeläggningen.
Minimikraven för installation och användning av betongprodukter finns på tillverkarens webbplats, www.betonomozaika.lt. Dessa krav är en integrerad del av denna
prestandadeklaration.
Förekomsten av vita fläckar på produktens yta, vilket är en följd av frisättningen av kalciumkarbonat (kalk). Bildandet av sådana fläckar bekräftar att Portlandcement
användes vid tillverkningen av produkten, vars naturliga härdning är frisättningen av kalk.
Produkterna kan transporteras med alla transportsätt i enlighet med reglerna för godstransport som fastställts för sådan transport. Produkterna ska förvaras i
förpackningar eller i staplar på en fast bas i enlighet med kraven på arbetssäkerhet. Produkterna ska laddas, lossas och lagras på ett sådant sätt att produkterna inte
skadas.
Tillverkaren tillhandahåller en garanti i enlighet med det förfarande som fastställs i civillagen. Garantivillkoren för betongprodukterna finns på tillverkarens webbplats,
www.betonomozaika.lt. Om garantivillkoren inte följs, kan inte tillverkaren garantera att sådana produkter överensstämmer med deklarerade prestanda. Ingen garanti
ges/är tillämplig på
det estetiska utseendet på en produkt som läggs på stenbeläggningen.

Signerad (på tillverkarens vägnar):

Produktionschef Mantas Malinauskas
(namn, efternamn, tjänst)

Klaipėda, Liepų g. 87N 01-Sep-2020
(plats och datum för utfärdande)

(signatur)

