
EK EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.  
EC DECLARATION OF PERFORMANCE   

1 

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas 
numurs: 
Unique identification code of product-type: 

Rūpnieciski ražotas koka kopnes ar metāla plākšņu savienotājiem.  
Prefabricated structural members with punched metal plate fasteners. 

2 

Būvizstrādājuma identifikācijas Nr.: 
Identification of construction product: 

Darba Nr./Job ref. 

Kopņu ID 
Truss Ref.  

3  

Būizstrādājuma paredzētais izmantojums: 
Intended use of construction product:   

Rūpnieciski ražotas koka kopnes ar metāla plākšņu savienotājiem, kuras paredzētas izmantot 
jumta konstrukcijā būvobjektā/Prefabricated structural members with punched  metal plate 
fasteners as roof construction in building:  

4 
Ražotāja nosaukums: 
Manufacturer: 

“JMR-FRAME” SIA  
Sila iela 17, Babīte, Babītes pag. Rīgas raj. LV2101 

6 
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 
System of assessment:   2+ 

7  

Paziņotās iestādes nosaukums: 
Notified body: BM CERTIFICATION SIA, Jūrkalnes ielā 15, Rīga, LV 1046  

Paziņotā iestāde veica: 
Tasks performed by notified body: 

sākotnējo ražotnes un ražošanas procesu pārbaudi atbilstīgi sistēmai 2+ / performed 
initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control under 
system 2+  

Paziņotā iestāde izdeva: 
Notified body issued: 

EK Ražošanas procesa kontroles sertifikātu: 
EC Certificate of Factory Production Control: 2358-CPR-003 

9  

Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
Declared performance   

Būtiskie raksturlielumi 
Essential characteristics 

Ekspluatācijas īpašības 
Performance  

Saskaņota tehniskā specifikācija 
Harmonised technical specification 

Mehāniskā noturība 
Mechanical resistance 

Nestspēja un stingums (saskaņā ar metodi 3b) 
Load bearing capacity and stiffness (method 3b) EN 14250 : 2010 

Izmantotās koksnes stiprības klase 
Strengh grade of timber C24  

Reakcija uz uguni: 
Reaction to fire:  D-s2, d0 

Bīstamo vielu emisija: 
Release of dangerous substances:  NDP  

Ilgizturība: Dabiskā ilgisturība 
Durability: Natural Class 4  

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.  

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.  

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by  

Babīte,

Vārds, Uzvārds, amats/name and function Izdošanas vieta un datums/ place and date of issue Paraksts/signature  

10  

EN 14250:2010 
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