
 

Unikalus produkto tipo identifikacinis

TOPCOLOR Wood Grund Universal

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks

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

Statybos produktui taikoma techninės

Vandens dispersinis gruntas 

Gamintojo numatytas tatybos produkto
ar paskirtys pagal taikomą techninę

Wood Grund Universal skirtas medinių paviršių (išorės 

apdailos lentų, langinių, tvorų ir kitokių
gruntavimui prieš dažymą.  

Gamintojo pavadinimas, registruotas

adresas: 
UAB „TOPCOLOR“ Nerieskrantinė 16, Kaunas 48402

Statybos produkto eksploatacinių

nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Sistema 4 

Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

- 

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

 

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Nelakiųjų medžiagų kiekis, %

 
1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės

savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota

 
 
 

 

UAB „TOPCOLOR“

Technologas 
Kaunas 201

Eksploatacinių savybių deklaracija

TOPCOLOR WOOD GRUND UNIVERSAL
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fikacinis kodas: 

Wood Grund Universal  

ar bet koks kitas 

identifikuoti statybos 
pagaminimo vieta: 

kiekvieno spakuotės 

techninės pecifikacija: 

produkto naudojimo paskirtis 
techninę specifikaciją:  

medinių paviršių (išorės 

apdailos lentų, langinių, tvorų ir kitokių medinių konstrukcijų) 

pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas

UAB „TOPCOLOR“ Nerieskrantinė 16, Kaunas 48402 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Reglamento IV skyriuje: 

pavadinimas: 

savybės: 

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS EKSPLOATACINĖS 
SAVYBĖS 

STANDARTO NUORODA

Nelakiųjų medžiagų kiekis, %  >14 LST EN ISO 3251:

eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas

išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „TOPCOLOR“ 

Technologas 
Kaunas 2019 07 22 

deklaracija Nr. 1907/29 

WOOD GRUND UNIVERSAL 
 

registruotas prekėsženklas ir 

sistema ar sistemos, kaip 

STANDARTO NUORODA 

LST EN ISO 3251:2008 

deklaruojamas eksploatacines 

atsakomybe. 


	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 techninės peciﬁkacija: 
	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekėsženklas 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“ 



