
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Nr. 4 

 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

00031/304 Lubų dažai 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 
statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:  

Visiškai matiniai lubų dažai IGIS L. Tinklų g. 33-1, Panevėžys 

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 

Įmonės standartas ĮST 147203777-15:2018 

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę 
specifikaciją:  

Visiškai matiniai vandeniniai akriliniai kopolimeriniai lubų dažai vidaus darbams.  Skirti vidaus patalpų 
lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų 
tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui.  
 
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 
adresas:  

Gamintojas: I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, Panevėžys 

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: 

Netaikoma 

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, 
kaip nustatyta STR 1.01.04:2015 Reglamento V skyriuje: 

Sistema 4 

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:  

UAB "Konstrukcijų bandymo centras" ir I. Kriščiūno firmos "IGIS" laboratorija atliko pradinius 
produkto tipo bandymus laikantis sistemos 4 ir išdavė bandymų protokolus. 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 
Lakiųjų organinių junginių kiekis 
LOJ (VOC) ir PLOJ, g/l 

< 16,0 ir < 1,5 LST EN ISO 11890-2 

Formaldehido koncentracija 
taroje, ppm arba % 

7 ppm arba (7x10-4) % 

VdL-RL 03 Guidance document 
on the termination of the 

formaldehyde concentration in-
water-dilutable emulsion paints 

and related products. 
Klasifikavimas pagal didžiausio 
grūdelio dydį, µm 

Smulkus  

(iki 100 µm)  
LST EN 13300 

Klasifikavimas pagal veidrodinį 
blizgesį, prie matavimo kampo 
85⁰ 

 Dulsvai matinė < 5  LST EN 13300 

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 
eksploatacines savybes.  

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  

 

Pasirašyta:  

Gamintojo vardu: Komercijos direktorius Artūras Aputis 

Išdavimo vieta: I. Kriščiūno firma “IGIS“, Tinklų g. 33-1, Panevėžys 



Išdavimo data: 2018-02-28 


