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Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.1

1.
2.

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 00031/302 Dažai vidaus darbams
Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima
identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Matiniai sienų dažai Taktika 5. Tinklų 33-1, Panev÷žys

3.

Statybos produktui taikoma technin÷ specifikacija:
Įmon÷s standartas ĮST 147203777-22:2019

4.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikomą techninę specifikaciją:
Vandeniniai dispersiniai matiniai dažai vidaus darbams. Skirti vidaus patalpų sienų ir
lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipskartonio plokščių, glaistytų paviršių,
dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui. Tinka intensyviai
eksploatuojamų gyvenamųjų ir viešųjų patalpų sienų ir lubų, kurias reikia dažnai
valyti, dažymui.

5.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas
prek÷s ženklas ir adresas:
Gamintojas: I.Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų 33-1, Panev÷žys

6.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

7.

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

Netaikoma

Sistema 4

8.

Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
Gamintojas atlieka pradinį gaminio tipo bandymą; vykdo vidinę gamybos kontrolę.

9.

Deklaruojamos eksploatacin÷s savyb÷s:
Esmin÷s charakteristikos
Dangos storio sumaž÷jimas po 200
dr÷gnojo šveitimo ciklų, µm
Lakiųjų organinių junginių (LOJ)
kiekis, g/l (pagal Direktyvą
2004/42/EB)
Atsparumas valymo ir dezinfekavimo
priemonių tirpalų statiniam
poveikiui:
5 % sodos
1% dodecildimetilamonio chlorido
1% chloramino B
2% chlor clean
Izopropilo alkoholis

Eksploatacin÷s
savyb÷s
< 5 µm
(1 klas÷)

Technin÷ specifikacija

<2,3

EN ISO 11890-2:2013

LST EN ISO 11998-3:2006
LST EN13300+AC

LST EN ISO 28121:2007
(A metodas)

0(S0) po 24 h
pakitimų n÷ra

LST EN ISO 4628-2:2004
LST EN ISO 4628-1:2006

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacin÷s savyb÷s atitinka 9 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo
atsakomybe.
Pasirašyta: Gamintojo vardu: Artūras Aputis Komercijos direktorius
Išdavimo vieta: I.Kriščiūno firma“IGIS“ Tinklų 33-1, Panev÷žys
Išdavimo data: 2019-03-12

