
Tulkojums no vācu valodas 
 

PRĀGAS TEHNISKAIS INSTITŪTS UN BŪVNIECĪBAS PĀRBAUŽU INSTITŪTS 
Akreditēta pārbaužu laboratorija, autorizētas personas, pilnvarotas personas, sertifikācijas iestāde, 

inspekcijas institūts 
 

Autorizēta persona 204 saskaņā ar ŰNMZ Nr. 1/2003 
Filiāle 0200 – České Budĕjovice 

 
izdod 

 
saskaņā ar Likuma Nr. 22/1997 krājuma noteikumiem, par tehniskajām prasībām produktiem un dažu likumu izmaiņām un 

papildinājumiem spēkā esošajā redakcijā, un Valdības rīkojuma Nr. 163/2000 krājuma § 2 un 3  Valdības rīkojuma Nr. 312/2005 
redakcijā Čehijas Republikas likumu krājumā 

 

BŪVTEHNISKO SERTIFIKĀTU 
Nr. 020-015577 

 
produktam: 

 
Hidroizolētas lentes uz betonīta bāzes 

Tips/variants: CEMtobent-DS 
 

Pieteicējs: 
 

Schomburg Čechu a Morava s.r.o 
 

Id. Nr. (IČ): 49621688 
Adrese: Na univerzitnim statku 2, 108 00 Praha 10 
Izgatavotājs; BPA GmbH 
Adrese: Gäufelden-Neubringen, D-711-26, Siedelstrasse 46. BRD 
Ražotne: BPA GmbH 
Adrese: Gäufelden-Neubringen, D-711-26, Siedelstrasse 46. BRD 
Pasūtījums: Z 020 06 00 16 

 
 
Autorizētā persona 204 ar šo tehnisko Sertifikātu apliecina datus par produkta tehniskajām īpašībām, to 
līmeni un noteikšanas procesiem attiecībā uz pamatprasībām, kas minētas Valdības rīkojuma Nr. 
162/2002  krājumā 1. pielikumā, Valdības rīkojuma Nr. 312/2005 krājumā redakcijā. 
 
Sertifikāts ir tehniskā specifikācija minētā produkta atbilstības novērtējumam.  
Būvtehniskā sertifikāta lapu skaits, ieskaitot titullapu: 2 
Šo BTZ apstrādāja:  Inž. Dana Pilarova (Dana Pilaŕová) 
    Vadošā novērtētāja 
 
Sertifikāts ir derīgs līdz: 2009. gada 28. februārim 
Par šī BTZ pareizību atbildīgā persona: 
 
Autorizētās personas 204 spiedogs 
České Budĕjovice, 2006. gada 01. februāris   Inž. Milans Palka (Milan Pálka) 
       Autorizētās personas 204  vadītāja pārstāvis 
 
Norāde: Bez Autorizētās personas 204  vadītāja piekrišanas šo Būvtehnisko sertifikātu drīkst 
reproducēt tiki pilnībā. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Produkta apraksts un produkta izmantošanas veids būvē 
CEMTobent DS ir izolējošs betonīta paklājs, kas paredzēts betona virsmu, kam ir saskare ar zemi,  
hidroizolācijai augstceltnēs, pazemes un inženierbūvēs un tuneļu būvē. 
 
2. Kontrolēto īpašību noteikumi un to ekspertīzes veids 
1. tab.: 

Paraugu skaits Nr. Kontrolētā īpašība Pārbaudes  
metode C D 

Pieprasītais (F)/  
deklarētais (D) līmenis 

1. Izmēru tolerance ČSN 50 3602 1 1 D: pieļaujamās izmēru novirzes 
Platums: ± 0,05 m 
Garums: maks. + 1,0 m; -02, m 

2. Virsmas svars ČSN 50 3602 1 1 D: 5200 līdz 5400 g.m-2 

3.  Ūdens necaurlaidība ČSN 73 1321 
ČSN NE 
12390-8 

1 1 D: necaurlaidīgs 
(24 stundu spiediens 0,5 MPa) 

4. Tilpuma izmaiņu ūdens iedarbībā  un 
cementa ekstrahēšanas noteikšana (avoti- 
24 stundas) 

Pārbaudes 
metode  
Nr. 12/1997  
TZŰS filiāle 
Prāgā 

1 1 D: ≥ 100% 

5. Dabisko radionukleīdu saturs SŰJB metodika 1 - F: Rīkojums SŰJB Nr. 
307/2002 krājumā 

 
Piezīme: C- Produkta sertifikācija (§5) : D- Sertificētā produkta uzraudzība (§5) 
 
Ņemot vērā produkta raksturu un produkta izmantošanas veidu būvēs tika noteikta saķere ar pamatni 
un 05.04.04 tehniskajā instrukcijā noteiktā cietība. 
 
3. Ražošanas kontroles sistēmas nodrošināšana  
2.tab.: Prasības produkta uzraudzības nodrošināšanai pie Pieteicēja: 
Kārtas 
Nr. 

Kvalitātes sistēmas joma Precizējošas prasības 

1. Uzraudzība un pārbaude Izplatītāja izstrādātā produkta kontroles metode, kas dod viņam 
iespēju izlaist tirgū tikai tos produktus, kas atbilst tehniskajai 
specifikācijai. Produkta uzraudzību viņi veic saskaņā ar šo 
metodi. Darbinieki, kuri veic kontroli, atbilst noteiktām 
kvalifikācijas prasībām, un importētājs par to izdara atzīmes. 
Izplatītājs kārtīgi izdara un uzglabā atzīmes, kas pierāda, ka 
produkts tiek uzraudzīts vai pārbaudīts. Tāpat viņš izdara 
ierakstus par sūdzībām par produktu. Produkta pārbaudei 
izplatītājam   ir noteiktas mērierīces, kas pakļautas pārbaudei 
vai kalibrēšanai, viņš sniedz pierādījumus, seko to pareizam 
stāvoklim un ir mēraparātus pārbaudījis vai kalibrējis atbilstoši 
prasībām. 
 

2. Noliktavu telpas un ierīces 
manipulācijām 

Izplatītāja rīcībā ir nepieciešamās telpas produkta uzglabāšanai 
un manipulācijām ar to, ieskaitot noliktavas iekārtas, un viņš 
seko to pareizam stāvoklim. 
 

3. Tehniskās produkta 
īpašības 

Izplatītājam ir izstrādāts izsmeļošs tehnisko produkcijas 
īpašību apraksts un noteikumi produkcijas izmantošanas 
veidam būvēs. 
 

4. Norāde uz produkta 
izmantošanu 

Izplatītājam ir izstrādāta instrukcija produkta izmantošanai un 
tehniskajai apkopei. 
 

 
4. Dokumentācija , ko iesniedzis Pieteicējs: 
 

• Tehnisko datu lapas un drošības datu lapas 
 



5. Pārskats par izmantotajiem tehniskajiem noteikumiem, tehniskajām normām u.c. 
Dokumentācija 
- ČSN 50 3602 Jumta un izolācijas materiālu ruļļos pārbaude 
- ČSN 73 1321 Betona ūdens necaurlaidības noteikšana 
- ČSN EN 12390-98 Sacietējuša betona pārbaude/ 8 daļa: Ūdens zem spiediena iesūkšanās 

dziļums 
- TN 05 04 04 Hidroizolācijas lentes un hidroizolācijas blīvlentes uz betonīta bāzes. 
- Valsts nukleārās drošības pārvaldes paziņojums  par aizsardzību pret starojumu Nr. 207/2002 krājumā 
 
6. Izmēģinājuma pārbaude 
Būvtehniskā sertifikāta izdošanai netika veikta izmēģinājuma pārbaude. 
 
7. Precizētas prasības atbilstības novērtējumam: 
Produkts ir ietvers Pielikumā Nr.2, grupā 05.04 saskaņā ar Valdības rīkojumu Nr. 162/2000 
krājumā, Valdības rīkojuma 312/2005 krājuma redakcijā, un noteiktais atbilstības 
novērtēšanas veids atbilst minētā rīkojuma § 7. 
Izgatavotājs nodrošina ražošanas vadības sistēmu atbilstoši minētā rīkojuma prasībām burtā 
v), 1, 7 rindkopā . 
Uzraudzība netiek veikta. 


