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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU 
NOTURĪBAS SERTIFIKĀTS 

 
0751 – CPR.2-010.0-07 

 
Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulas 305/2011/ES 
(Būvizstrādājumu regula; angl. CPR) normas, sertifikāts attiecas šo būvizstrādājumu: 

 
Rūpnieciski minerālvates (MW) izstrādājumi. 

(īpašības sertifikāta pielikumā)  
 

 
tirgū piegādā: 
 

DEUTSCHE ROCKWOOL  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG 
Rockwool Stralie 37-41  
46966 Gladbeck  
Vācija 

 
izgatavoti rūpnīcā: ROCKWOOL, a.s. 

Cihelni 769  
735 31 Bohumin 3  
Čehijas Republikā 

 

Šis sertifikāts apliecina, ka ekspluatācijas īpašību noturības un ekspluatācijas īpašību vērtēšana un 
pārbaudes ir veiktas atbilstoši visām standarta 
 

EN 14 303:2009 + A1:2013 
 

pielikuma ZA nodaļā „1. sistēma” aprakstītajām normām, 
 

un izstrādājumu galvenie ugunsreakcijas raksturojumi atbilst visām  
iepriekš minētajām prasībām. 

 
Šis sertifikāts pirmo reizi izdots 29.01.2014. un ir spēkā, kamēr nemainīsies harmonizētajā standartā 
noteiktās izmēģinājumu metodes un / vai rūpnīcas ražošanas procesa kontroles prasības, ieskaitot 
harmonizēto standartu (bet ne ilgāk kā līdz 29.01.2015.), kas piemērotas deklarēto ekspluatācijas īpašību 
(saistītu ar produkta raksturojumiem) vērtēšanai, un ne produkts, ne ražošanas nosacījumi rūpnīcā netiks 
ievērojami mainīti. 
 
 
Grēfelfingā, 23.07.2014. 

/Ģerboņzīmogs/ Notificētās iestādes vadītājs

/Paraksts/ 

Dipl.-lng. (FH) Volfgangs Albrehts 
[Wolfgang Albrecht]
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Rūpnīca: 

Būvizstrādājums (-i): 

Pielietojums 

Ugunsreakcijas klase vai līmenis: 

 

Atbilstības novērtējuma sistēma: 

ROCKWOOL, a.s., Cihelni 769, 735 31 Bohumin 3 / Čehijas Republika

Rūpnieciski minerālvates (MW) izstrādājumi saskaņā ar EN 14303:2009+A1:2013 standartu 

Ēku iekārtu un rūpniecisko iekārtu siltumizolācijas izstrādājumi 

Lietojami tur, kur tiek piemērotas A2L klases ugunsreakcijas prasības. Ierobežojot organisko vielu daudzumu 

izstrādājumā, kura ražošanas procesa kārtas ir skaidri noteiktas, tiek uzlabota ugunsreakcijas klase 

1 

 
1. tabula. Izstrādājuma apraksts 
 

Izstrādājuma 
tips 

Apraksts 
Ražošan
as līnija 

Nominālais 
biezums 

Ugunsreakcijas EN 13501-1 

Klase 
Pārklāju

ms 
Blīvuma 
robežas 

Biezum
s 

Klasifikācijas pārskats 

ROCKWOOL 800 

Apaļas čaulas 
caurulēm no 
nedegošas 

akmens vates, 
klāti ar armētu 
alumīnija foliju 

BOH2 
CIR3 

20 mm – 60 mm 
Garums: 1000 

mm 
Iekšējais 

diametrs: 15 mm 
– 89 mm 

A2L-s1,d0 
Alumīnija 

folija 
90-110 
kg/m3 

20-60 
mm 
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