
Tulkojums no vācu valodas
Nevoga

Ūdensnecaurlaidība, OKTAGON-PLUS

Ūdensnecaurlaidība saskaņā ar Ö-normu (Austrijas standarts) EN 12390-8

Sekojošā Vīnes maģistrāta 29. nodaļas pārbaudes apliecība VFA 2013-0046.01 apliecina
mūsu ražotās „OKTAGON-PLUS” ūdens necaurlaidību saskaņā ar Ö-normu (Austrijas
standarts) EN veidņu saspiešanas pozīcija 12390-8 iebūvētā stāvoklī.

1. Mēs kategoriski norādām uz to, ka vides betons ievērojami ietekmē veidņu
saspiešanas pozīciju. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš profesionālai iebūvei un
kārtībai atbilstošai betona blīvēšanai saspiešanas pozīcijas apgabalā. Mēs garantējam
tikai produkta funkcionēšanu, bet ne iebūvi un klāšanu.

Pārbaudes apliecību nedrīkst nodot tālāk
bez šīs rakstiskās norādes !

Nevoga GmbH  Znaimerstr. 4  D 83395 Freilassing  Tālr.: +49 (0)8654/4731/-  Fakss +49 90)8654/4731-18  el. pasts:
info@nevoga.com  Web: www.nevoga.com

Veidņu komplektējošās daļas
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Nevoga GmbH
Znaimer Strasse 4
83395 Freilassinga (Freilassing)
Vācija

Ģerbonis
Vīnes pilsēta
Vīnes pilsētas maģistrāts
MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA
Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un
sertifikācijas iestāde
VFA- Būvtehnikas laboratorijas
A-1110 VĪNE
Tālr.:(+43 1) 79514-8039
Fakss: (+431 )79514-99-8039
El.pasts: post@ma39.wien.gv.at
Mājas lapa: www.ma39.wien.at
Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Vīne, 2013. gada 27. maijs

MA 39-VFA 2013-0046.01

Izmeklēšanas ziņojums
par

plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai „Oktagon-Plus”

Pasūtītājs: Nevoga GmbH

Pasūtījuma datums: 2012. gada 4. decembris

Pārbaudāmais
materiāls:

Plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai „Oktagon-
Plus”, ieskaitot aizvēršanas aizbāzni, pārbaudāmo materiālu
piegādāja Pasūtītājs

Pārbaudes programma: Pamatojoties uz ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8,
2009. gada 1. maija redakcijā

Ūdens iespiešanās dziļuma noteikšana betona paraugiem ar
iebūvēto Plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai

kuh Ziņojums uz 3 lappusēm un 1 pielikumu (3 lapas)

Pārbaudes attiecas tikai uz pārbaudes priekšmetu. Visas ziņoju MA 39 lapas ir apliecinātas ar Vīnes pilsētas oficiālo zīmogu,. Publikācijām un izvilkumiem nepieciešama
rakstiska MA39 atļauja. Lūdzu, ņemiet vērā pašreiz spējā esošos Vispārējos darījumu noteikumus internetā pie http://www.ma39.wien.at

Sertificējis Quality Austria  saskaņā ar ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8 un ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN ISO 14001:2003

Darba laiks: Pirmdien līdz ceturtdien pulksten 7:30 – 15:30 un piektdien no pulksten 7:30 – 13:30: UIT: ATU 36801500
Bankas rekvizīti: Bank Austria, Konts 51428007186, BLZ 12000; IBAN: AT631200051428007186; BIC:BKAUATWW,

DVR:0000191
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Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA
1. Vispārējais

1.1. Uzdevums

Nevoga GmbH uzdeva MA 39 noteikt ūdens iespiešanās dziļumu saskaņā ar ÖNOMR-
(Austrijas standartu) EN 12390-8 betona paraugiem ar iebūvētu veidņu saspiešanas pozīciju.

1.2. Pārbaudes materiāls

2012. gada 15. novembrī Pasūtītājs piegādāja uz MA 39 plastmasas veidņu saspiešanas
pozīciju ar aizvēršanas aizbāzni .

Plastmasas cauruļu garums bija 20 cm.

Piegādātā pārbaudāmā materiāla izskats redzams pielikumā attēlu dokumentācijā.

2. Izmēģinājuma izpilde

2013. gada 15. aprīlī MA 39 laboratorijā tika izveidoti betona pārbaudes paraugi (paraugi –
kubi ar malas garumu 20 cm) ar betonu, kas izgatavots pēc sekojošas receptes:
Cements CEM | 32,5 R: 400 kg/m2

Iejaukšanas ūdens: 180 l/m2

Iežu graudainība: 1770 kg/m2

Ūdens – cementa- vērtība /W/B/-vērtība: 0,45
Betona spiedes stiprība 18d: 45,2 N/mm2

Kubu paraugos vidū tika iebetonēts pa 1 plastmasas veidņu saspiešanas pozīcijai.

Paraugu uzglabāšana notiek 24 stundas formās (apsegtus ar mitru audumu) un pēc tam līdz
pārbaudei zem ūdens.

Pēc veidņu noņemšanas paraugus uz ūdens spiedienam pakļautajās apļa virsmas ar apm. 20
cm diametru padara raupjus un pēc tam novieto uzglabāšanā.

Pirms iebūves pārbaudes ierīcē no Pasūtītāja puses uz veidņu saspiešanas pozīcijas
pavājinātajā griezumā tika uzlauzta un izņemta uzsmidzinātā koniskā spole, kā arī iebetonētā
plastmasas veidņu saspiešanas pozīcija vienā pusē aizvērta ar aizbēršanas aizbāzni
(aizvēršanas aizbāznis tika iesists).

Pārbaudāmie paraugi tika iebūvēti pārbaudes ierīcē tā, lai paredzētais ūdens spiediens var
iedarboties uz raupjo pārbaudes virsmu un līdz ar to uz slēgto veidņu saspiešanas pozīciju. Šai
nolūkā uz atvērtā 10 cm diametra tika uzlikts blīvgredzens.
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Pārbaude tika veiktā pēc ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8 , pie kam pārbaudes
paraugs 3 dienas tika noslogots ar ūdens spiedienu 5 bar.

Pārbaudes laiks: 2013. gada 12. maijs līdz 16. maijs

Pēc tam pārbaudes paraugi atbilstoši normai tika sadalīti parauga augstuma virzienā un tika
izmērīts ūdens iekļūšanas dziļums sadalītā parauga šķērsgriezumā.

3. Pārbaudes rezultāti

Pēc pārbaudes parauga sadalīšanas varēja konstatēt, ka visos 3 paraugos tika konstatēts ūdens
iekļūšanas dziļumā līdz pirmajam plastmasa caurules „Oktagon-Plus” platajam gredzenam
(apm. 40 mm).

Aiz tā visos sadalītajos paraugos visā caurules garumā nebija saskatāmas mitruma pēdas.

Sadalītā pārbaudes parauga izskars apskatāms pielikumā attēlu dokumentācijā.

Lietvedis: Laboratorijas vadītājs: Pārbaudes, uzraudzības un
sertifikācijas iestādes vadītājs:

/paraksts/ /paraksts/ /paraksts/
Inž. Herberts Kurcs
(Herbert Kurz)
Vecākais tehniskais speciālists

Dipl.inž, Andreass Tihi
(Andreas Tichy)
Galvenais pilsētas  padomnieks
celtniecības jautājumos

Dipl. inž. Georgs Pomers
(Georg Pommer)
Senāta padomnieks
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Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Attēls

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Attēls Nr. 2013-0046-01-1
Plastmasas veidņu saspiešanas pozīcija
„Oktagon-Plus: ar aizvēršanas aizbāzni

Piegādes stāvoklis

Attēls

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Attēls Nr. 2013-0046-01-2
Uzliekamās spoles izņemšanas pie pavājinātā

griezuma
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Attēls Nr. 2013-0046-01-3
Pārbaudes paraugs ar iesistu aizvēršanas
aizbāzni

Attēls

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Attēls Nr. 2013-0046-01-4

Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude

Paraugs Nr. 1 -
ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm
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Attēls Nr. 2013-0046-01-53
Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude

Paraugs Nr. 2 -
ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm

Attēls

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

Attēls Nr. 2013-0046-016

Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude

Paraugs Nr. 3 -
ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm


