
 
 

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

TOPCOLOR  Beton Kontakt 

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas 

elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos 

produktą, ir produkto pagaminimo vieta: 

Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės 

Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 

Vandens dispersinis sukibimą gerinantis gruntas 

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis 

ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: 

Beton Kontakt skirtas tankių, neįgeriančių pagrindų (dažytų 

alkidiniais ar emaliniais dažais paviršių, gelžbetoninių 

konstrukcinių elementų) gruntavimui, prieš padengiant gipso tinku, gipso kalkių ar panašiu tinku arba 

klijuojant plokštes gipsiniais klijais. Tinka gruntavimui prieš naujų apdailos plytelių klijavimą bei sienų 

apdailos plytelių gruntavimui prieš tinkavimą gipso tinku. Šis gruntas yra skirtas pagerinti sukibimą su 

pagrindu 

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 

adresas: 

UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402 

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip 

nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: 

Sistema 2+ 

Paskirtosios įstaigos pavadinimas: 

Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal 

sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2021 09 18) 

Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS EKSPLOATACINĖS 
SAVYBĖS 

STANDARTO NUORODA 

Nelakiųjų medžiagų kiekis, % >50 LST EN ISO 3251:2008 

Atsparumas statiniam vandens poveikiui po 48 h 

džiuvimo, h 

 
>24 

LST EN lSO 2812-2:2007; 

LST EN ISO 4628-1:2004 

 
1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacine 

ssavybes. 

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

 

UAB „TOPCOLOR“ 

Technologas 

Kaunas 2019 07 18 

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 1907/03 

TOPCOLOR  BETON KONTAKT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


	Unikalus produkto tipo identiﬁkacinis kodas: 
	Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identiﬁkuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: 
	Statybos produktui taikoma techninė speciﬁkacija: 
	Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę speciﬁkaciją: 
	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas: 
	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: 
	Paskirtosios įstaigos pavadinimas: 
	Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
	UAB „TOPCOLOR“ 



