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A Vispārējie noteikumi

(1) Ar šo vispārējo būvuzraudzības pārbaudes apliecību tiek pierādīta celtniecības produkta
izmantojamība Federālās zemes celtniecības kārtības nozīmē. Tā pagarina 23.02.2011 vispārējo
būvuzraudzības pārbaudes apliecību P-SAC 02/5.1/11-034 un aizvieto to.

(2) Vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecība neaizvieto celtniecības darbu veikšanai ar likumu
noteiktās atļaujas, piekrišanas un izziņas.

(3) Vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecība tiek izsniegta, neaizskarot trešo personu tiesības,
īpaši privātās aizsardzības tiesības.

(4) Celtniecības produkta izgatavotājām un izplatītājam, neskarot turpmāk izdotos noregulējumus
„Īpašajos nosacījumos”, celtniecības produkta izmantotāja rīcībā jānodod Vispārējās
būvuzraudzības pārbaudes apliecības kopija un jānorāda uz to, ka vispārējās būvuzraudzības
pārbaudes apliecībai jāatrodas izmantošanas vietā. Uz pieprasījumu dalību ņemošajām iestādēm
jānodod rīcībā vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecības kopija.

(5) Vispārējo būvuzraudzības pārbaudes apliecību drīkst pavairot tikai pilnībā. Izvilkumu publikācijai
nepieciešamas saņemt Celtniecības materiālu, celtniecības produktu un celtniecības
sistēmu pārbaudes uzraudzības un sertifikācijas iestādes (MFPA Leipzig) piekrišanu. Reklāmu
teksti un zīmējumi nedrīkst būt pretrunā ar Vispārējo būvuzraudzības pārbaudes apliecību.
Vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecības tulkojumiem jāsatur norāde: „MFPA Leipzig
nepārbaudīts tulkojums no vācu oriģinālās redakcijas”.

(6) Vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecība tiek izsniegta ar atsaukuma tiesībām. Noteikumus
var vēlāk papildināt un mainīt, īpaši, ja to ieprasa jaunas tehniskās atziņas.

B Īpašie nosacījumi
1 Priekšmets un pielietošanas joma

1.1. Priekšmets
Vispārējā būvuzraudzības pārbaudes apliecība ir spēkā firmas Mastertec GmbH & Co. KG injekcijas
šļūteņu sistēmas MASTERTUBE-YELLOW izgatavošanai un izmantošanai iekšējo darba šuvju blīvējumam
betona celtniecības konstrukcijām ar augstu ūdens necaurlaidību saskaņā ar Celtniecības noteikumu
sarakstu A, 2. daļu, kārtas Nr. 2.53, izdevumu 2015/2 „ Blīvējumi darba šuvēm un lūzuma līniju
šķērsgriezumiem betona celtniecības konstrukcijās ar augstu ūdens necaurlaidību, kurus nevar piemērot
Būvniecības noteikumu saraksta A 1. daļas produktiem 10.23 un 10.24.”

Viena kanāla injekcijas šļūtenes no dzeltena krāsā iekrāsota PVC ir ar apļveida šķērsgriezumu. Blīvēšanas
sistēmas sastāv no injekcijas caurules un blīvēšanas injekcijas materiāla uz poliuretāna bāzes MC Injekt
2300 un PROTECT PUR-Harz.
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1.2. Izmantošanas joma

(1) Injekcijas šļūteņu sistēmu MASTERTUBE-YELLOW drīkst izmantot darba šuvju blīvēšanai  ar
maksimālo šuves atveri  no 0 līdz 0,25 mm betona celtniecības konstrukcijās ar augstu
ūdensnecaurlaidību pret:

 augsnes mitrumu un ūdeni bez spiediena, kā arī pret
 ūdeni ar spiedienu līdz maksimālajam ūdens spiedienam 2 bar (30 m ūdens stabam),

izmantojot MC Injekt 23000 un PROTECT PUR-Harz. Injekciju sistēma piemērota ūdens maiņas
zonām. Blīvējums pietiekams Izmantošanas klases prasībām izturīguma klasēm 1 un 2 atbilstoši
WU-direktīvai1.

(2) Izmantošana ir piesaistīta Izmantošanas direktīvu  un Izpildes noteikumu 24. panta ievērošanai.

2 Celtniecības produkta noteikumi
2.1 Īpašības un sastāvs

(1) Injekcijas šļūteņu sistēmu MASTERTUBE-YELLOW sastāv no dzeltena krāsā iekrāsotām injekcijas
šļūtenēm ar apļveida šķērsgriezumu un regulāri izvietotām izejas atverēm. Injekcijas kanāls
perforēts ar apm. 7 mm gariem šķēlumiem, kuri atrodas trīs, gandrīz vienmērīgi izvietotas rindās
pa visu apkārtmēru, šļūtenes gareniskajā asi ar attālumu 36 līdz 29 mm. Injekcijas šļūtenei piegādes
stāvoklī ir sekojošas īpašības:

- ārējais diametrs: vidēji 12,3 mm
- iekšējais diametrs: vidēji 5.9 mm
- līniju svars: vidēji 115,3 g/m.

(2) MASTERTUBE-YELLOW blīvējošām injekcijām izmantojamais injekcijas materiāls ir divu
komponentu sveķi uz poliuretāna bāzes ar produkta nosaukumu MC Injekt 2300 un PROTECT-
Harz. Atbilstības novērtējums ar DIN EN 1504-52 datiem notiek atbilstoši Pielikumam ZA.3(a).
Injekcijas materiāliem izejas stāvoklī ir sekojošas īpašības:
MC Injekt 2300 U(D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35)

- sajaukšanas attiecības (A+B)                 tilpuma daļas 3:1
- sajaukšanas viskozitāte (A+B)               apm. 150 mPas (pie 23°C)
- izmantošanas laiks pie T=20°C apm. 30 min.

_________________________
1 FAfStb-direktīva: Ūdensnecaurlaidīgas būves no betona (WU-direktīva) Novembra izdevums 2003
2 DIN EN 1504-5 marts 2005; Produkti un sistēmas betona nesošo konstrukciju aizsardzībai un uzturēšanu kārtībā; 5.daļ: Injekcijas betona celtniecības
konstrukcijām
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PROTECT PUR –Harz U (D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35)
- sajaukšanas attiecības (A+B)                 tilpuma daļas 3:1
- sajaukšanas viskozitāte (A+B)               apm. 100 mPas (pie 23°C)
- blīvums (20°C) (A+B)                           1,05 g/cm3

- izmantošanas laiks pie T=20°C apm. 100 min.

(3) Injekcijas šļūtenes uzbūve nodrošina to, ka šķidrā cementa maisījuma arējās iedarbības ietekmē
injekcijas šļūtenē neiekļūst cements. Ar hermētiskuma pārbaudi pēc injekcijas ar MC Injekt 2300
pierādītā drošība pie 5 bar ūdens spiediena, praksē var izmantot injekcijas sistēmu, ievērojot
drošības koeficientu 2,5 līdz ūdens spiedienam 2 bar (atbildoši 20 m ūdens stabam). Šļūtenes
virziena maiņa izlikšanas virsmā un izliekumi no izlikšanas virsmas nedrīkst pārsniegt saliekšanas
rādiusu 2 cm. Tādā veidā pie temperatūras -10°C iespējama kārtībai atbilstoša nostiprināšana uz
pamatnes, nesabojājot šļūteni.

(4) Aprakstītās īpašības (1-3) pierādītas plašā pārbaudē. Izmēģinājumu apraksts un rezultātu
atainojums sniegti 22.02.20006 Pārbaudes ziņojumā P 2.2 / 05 -180.

(5) MASTERTEC YELLOW un MC Injekt 2300, kā arī PROTECT PUR-Harz jāatbilst pārbaudē
izmantotajiem materiāliem. Tiem jābūt ar uzrādītajiem tehniskajiem raksturlielumiem.

2.2. Izgatavošana, iepakošana, transportēšana, uzglabāšana, marķēšana
2.2.1 Izgatavošana

Injekcijas šļūteņu sistēmu MASTERTUBE-YELLOW tiek izgatavota rūpnīcā. Injekcijas materiālu
izgatavoto rūpnīcā, kura zināma pārbaudes iestādei. Par izmaiņas receptūrā un piegādātājas
rūpnīcas nomaiņu nekavējoties jāinformē pārbaudes iestāde.

2.2.2 Iepakošana, transports, uzglabāšana
(1) Iepakošana, transports un uzglabāšana jāveic tā, lai  Injekcijas šļūteņu sistēma MASTERTUBE-

YELLOW netiktu mehāniski bojāta. Bojājuma gadījumā (piem., caurumi, salocīšana, sagriešana),
kā arī pieķērušos, stipru piesārņojumu gadījumā injekcijas šļūteni vairs nedrīkst izmantot un tā ir
jānomaina. Iepakojums jāapzīmē ar šo norādi.

(2) MASTERTEC YELLOW un PROTECT PUR-Harz drīkst izmantot tikai norādītā derīguma termiņa
laikā. Maisus uzglabājot un transportējot jāsargā no mitruma, sala un ilgstoša sasilšanas virs 30°C.
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Izmantošana atļauta tikai gaisa un apkārtējās vides temperatūrā starp +6°C un +35°C. Jau atvērts
PUR-maiss sakarā ar materiāla reakcijas spēju nedrīkst tikt izmantots injekcijas šļūtenes
saspiešanai.

(3) Jāņem vērā iepakojuma marķējums ar prasībām no citām tiesiskajām jomām.

2.2.3 Produktu un sastāvdaļu apzīmējums
2.2.3.1 Atbilstības apzīmējums (Ü- apzīmējums)

(1) Celtniecības produkti izgatavotajam jāmarķē ar Atbilstības apzīmējums (Ü-apzīmējums) saskaņā
ar Federālo zemju Atbilstības rīkojumiem. Marķējumu drīkst veikt tikai tad, ja izpildīti Atbilstības
rīkojumam 3.nodaļas noteikumi. Ü-apzīmējums uzliekams saskaņā ar noteiktajiem datiem:

- izgatavotāja rūpnīca
- Vispārējās būvuzraudzības pārbaudes apliecības numurs

uz iepakojuma vai, ka tas nav iespējams, uz pavadzīmes vai ieliekamās lapas. Marķējumu drīkst
veikt tikai tad, ja izpildīti Atbilstības rīkojumam 3.nodaļas noteikumi.

(2) Uz celtniecības produkta iepakojuma vai uz ieliekamās lapas jābūt sekojošiem datiem:
- produkta nosaukums
- partija
- izmantošanas mērķis
- norāde uz attiecīgajiem izmantošanas noteikumiem

2.2.3.2 Papildus dati
Nav

3. Vispārējais
Saskaņā ar Celtniecības noteikumu sarakstu A, 2.daļu, 1. nodaļu, kārtas Nr. 2.53 tiek sniegts
pierādījums par celtniecības produkta atbilstību šai Vispārējās būvuzraudzības pārbaudes
apliecībai ar Izgatavotāja atbilstības deklarāciju, pamatojoties uz rūpnīcas iekšējo produkcijas
kontroli (WPK) un celtniecības produkta pirmās pārbaudes pirms atbilstības apstiprinājuma
(pirmā pārbaude-EP), ko veic būvuzraudzības atzīta pārbaudes iestāde (ÜHP)
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3.2. Atzītas pārbaudes iestāde veiktā celtniecības produkta pirmā pārbaude

Pirmo pārbaudi drīkst neveikt, ja paņemti paraugi pārbaudei izmantojamības pieradīšanai no
kārtējās izgatavotājas rūpnīcas produkcijas.

3.3 Rūpnīcas iekšējā produkcijas kontrole

Izgatavotājam ir jāizveido rūpnīcas iekšējā produkcijas kontrole saskaņā ar DIN 18200:2000-5.
Tam nepieciešama nepārtraukta produkcijas uzraudzība, ar kuru tiek nodrošināts, ka izgatavotie
produkti atbilst Vispārējās būvuzraudzības pārbaudes apliecības noteikumiem.

Rūpnīcas iekšējā produkcijas kontrole satur sekojošas aprakstītā pārbaudes. Noteiktie rezultāti
nedrīkst atkāpties no 2.1. (1) nodaļā norādītajiem tehniskajiem raksturlielumiem vai tiem
jāatrodas norādītas pielaides robežās.

Injekcijas šļūtene
nepārtraukti:          ieejas kontrole atsevišķas sastāvdaļas
katrus 1000 m        injekcijas kanāla caurlaidības kontrole

iekšējais un ārējais diametrs:  5%
visas sistēmas slaidprofila svars:  5%

Injekcijas materiāli
Pastāvīgā rūpnīcas iekšējā kontrole saskaņā ar DIN EN 1504-5, sertifikācijas izziņa
Ir jāievēro iepriekš minētie pārbaudes kritēriji. Rūpnīcas iekšējās kontroles rezultāti jāpieraksta
un jāizvērtē. Pieraksti jāuzglabā minimums 5 gadus, un uz pieprasījumu jāuzrāda pārbaudes
iestādei.

Pierakstiem jāsatur minimums sekojoši  dati:
- celtniecības produkta / celtniecības veida apzīmējums
- kontroles veids
- izgatavošanas kontrole un celtniecības produkta / celtniecības veida kontrole
- kontroļu rezultāts un, ciktāl atbilstoši, salīdzinājums ar prasībām
- par rūpnīcas iekšējās produkcijas kontroli atbildīgās personas paraksts.

Neatbilstoša kontroles rezultāta gadījumā izgatavotājam nekavējoties jāveic nepieciešamie
pasākumi trūkumu novēršanai un attiecīgie produkti jāizdala. Rūpnīcas iekšējās kontroles ietvaros
jānodrošina, lai celtniecības produkti, kuri neatbilst prasībām, netiek apzīmēti ar Ü-apzīmējums
un tiek izslēgta sajaukšanas ar atbilstošajiem produktiem. Pēc trūkuma novēršanas – ciktāl tas
tehniski iespējams un ciktāl tas nepieciešamas trūkumu novēršanas pierādījumam- attiecīgā
kontrole nekavējoties jāatkārto.
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3.4 Atbilstības deklarācija

Celtniecības produkta atbilstības Vispārējās būvuzraudzības pārbaudes apliecībai apstiprinājums
jāveic katrai izgatavotāja rūpnīcai, kas notiek ar atbilstības deklarāciju, pamatojoties uz pirmo
pāraudi un rūpnīcas iekšējo produkcijas kontroli saskaņā ar 3.2. un 3.3. Atbilstības deklarāciju
izgatavotājam jāsniedz, marķējot celtniecības produktus ar atbilstības apzīmējumu (Ü-
apzīmējumu) saskaņā ar 2.2.3.1.

4. Izpildes noteikumi

(1) MASTERTEC YELLOW ir iekšā atrodošs celtniecības konstrukcijas blīvējums. Injekcijas šļūtene
jāizvieto pa vidu darba šuvei. Tā jāpozicionē atbilstoši montāžas instrukcijai, lai stiprinājuma
attālums nepārsniegtu 15 cm betonēšanas izlikšanas virzienā.

Nelīdzenas pamatnes un virziena izmaiņu gadījumā stiprinājumu attālums gareniskā virzienā
jādala uz pusēm. Jāievēro malas attālums 10 cm visās pusēs.

Betona pamatnei tiek uzstādītas sekojošas prasības:
- betons ar augstu ūdens necaurlaidību, virsma tīra un bez defektiem, bez brīvām

sastāvdaļām un cementa piena, bez apmalojuma eļļas un citām atdalošām vai saķeri
traucējošām sastāvdaļām

- tīra no ledus un uz tās esoša ūdens
Šie dati rūpīgi jāievēro un jāpārbauda pirms blīvējuma izveides.

Katrā atsevišķā gadījumā jānodrošina, lai injekcijas šļūtene ar visu virsmu atrastos uz pamatnes.
Atsevišķas caurules garums nedrīkstētu pārsniegt 10 m un prastā gadījumā 8 m. Injekcija parasti
notiek saspiežot vai ar stiprinājuma pakeri.

Attiecībā uz iebūves stāvokli, krustošanos un citām prasībām attiecībā uz pamatni saistoši ir
iesniedzēja datu.

(2) Izmantošana ir saistīta ar iesniedzēja Tehnisko datu lapas nosacījumiem. Iesniedzējam ir
pienākums, savos darba norādījumos atainot šīs nodaļas izpildes noteikumus bez jebkādām
atkāpēm. Iesniedzēja dati, kā arī DBV Atgādnes3 norādes jāievēro izmantošanas laikā un
injekcijas laikā ar injekcijas šļūteni.

______________________
3 Injekcijas šļūteņu sistēma un uzbriestošai ieliktņi darba šuvēm, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.atgāde, 2010.gada janvāris
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5 Tiesiskais pamatojums

Šī Vispārējās būvuzraudzības pārbaudes apliecība tiek izsniegta, pamatojoties uz Bavārijas
celtniecības noteikumiem (Bayerischische Bauordnung (BayBO)) 2007.gada 14.augusta
paziņojuma redakcijā saistībā ar Celtniecības noteikumu saraksta A, 2. daļu, 1. nodaļu, kārtas Nr.
2.52, 2015/2 izdevumu.

8 Pamācība par pārsūdzēšanu

Pret Vispārējās būvuzraudzības pārbaudes apliecību var celt pretenziju vai iesniegt sūdzību
atbilstoši tās federālās zemes tiesiskajam noregulējumam, kurā ir Iesniedzēja atrašanās vieta,
Iebildumu celšanas tiesību gadījumā  viena mēneša laikā pēc Vispārējās būvuzraudzības
pārbaudes apliecības saņemšanas rakstiski vai pret protokolu jāiesniedz pretenzija Gesellschaft
für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel- Straße 2b,
04319 Leipzig. Pretenzijas iesniegšanas termiņa ievērošanai noteicošais ir tās saņemšanas brīdis
MFPA Leipzig.

Leipciga, 2016. gada 23.feruāris

(paraksts)
Dr. inž. Ute Horniga (Ute Hornig)
Pārbaudes iestādes vadītāja
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