
 

Unikalus produkto tipo identifikacinis

TOPCOLOR PROTEX Siloksan 

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks

elementas, pagal kurį galima identi
produktą, ir produkto pagaminimo
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos

Statybos produktui taikoma techninė

Vandens dispersinis struktūrinis tinkas

Gamintojo numatyta statybos produkto
ar paskirtys pagal taikomą techninę

Tinkas Siloksan K skirtas tinkuotų, betoninių, 

asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių
keraminių plytų paviršių apdailai 

Gamintojo pavadinimas, registruotas

pavadinimas arba registruotas prekės
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402

Statybos produkto eksploatacinių
nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 3 

Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Akredituota tyrimų laboratorija (KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS INSTITUTO Kompoziciniu

medžiagų laboratorija) atliko vandens
ir išdavė bandymų protokolą 09/

Akredituota tyrimų įstaiga Gaisrinių 

reakcijos į ugnį patikrinimą ir įvertinimą

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
 

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Vandens garų pralaidumas, g(m

Pralaidumas vandeniui kg/(m

Prikibimo 

 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės

savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota

 
 
 

UAB „TOPCOLOR“

Technologas 
Kaunas 201

Eksploatacinių savybių deklaracija

TOPCOLOR PROTEX SILOKSAN
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fikacinis kodas: 

ar bet koks kitas 

identifikuoti statybos 
pagaminimo vieta: 

kiekvienos pakuotės 

techninė specifikacija: 

tinkas 

produkto naudojimo paskirtis 
techninę specifikaciją: 

tinkuotų, betoninių, 

asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių ir 
 pastatų išorėje ir viduje. 

pavadinimas, registruotas komercinis 

prekės ženklas ir adresas: 
krantinė 16, Kaunas 48402 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
Reglamento IV skyriuje: 

pavadinimas: 

laboratorija (KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS INSTITUTO Kompoziciniu

vandens garų pralaidumo, vandens pralaidumo bei
/327 

Gaisrinių tyrimų centras PAGD prie LR Vidaus reikalų 

įvertinimą ir išdavė klasifikavimo ataskaitą No.20

savybės: 

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS EKSPLOATACINĖS 
SAVYBĖS 

pralaidumas, g(m2 d) aukščiausia V1 klasė 

vandeniui kg/(m2  h0.5 ) žemas W2 klasė 

Prikibimo stipris, MPa <0.3 

Reakcija į ugnį Euroklasė B 

  

eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas

išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „TOPCOLOR“ 

Technologas 
Kaunas 2019 07 22 

deklaracija Nr. 1907/28 

PROTEX SILOKSAN 
 

sistema ar sistemos, kaip 

laboratorija (KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS INSTITUTO Kompoziciniu ir apdailos 

bei prikibimo stiprio tyrimus 

reikalų ministerijos atliko 

ataskaitą No.20-19.2013.24 

STANDARTO NUORODA 

LST EN ISO 7783-2:2002 

LST EN  1062-3:2008 

          LST EN 1542:2002 

          EN13501-1 

deklaruojamas eksploatacines 

atsakomybe. 
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