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Sikafloor® -150 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Nr. 70522070 
 
 

1 UNIKALUS PRODUKTO 
TIPO IDENTIFIKACINIS 
KODAS 

 
70522070 

2 NUMATYTA NAUDOJIMO 
PASKIRTIS AR PASKIRTYS  

Paviršiaus paruošimo produktai – dangos 
Apsauga nuo įsiskverbimo (1.3) 
Drėgmės balanso reguliavimas (2.2) 
Fizinis atsparumas (5.1) 
Atsparumas cheminėms medžiagoms (6.1) 
Elektrinės varžos padidinimas (8.2) 

3 GAMINTOJAS Sika Services AG 
Tüffenwies 16-22 
8064 Zürich 
Switzerland (Šveicarija) 

4 ĮGALIOTASIS ATSTOVAS  
 

5 EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ 
VERTINIMO IR TIKRINIMO 
(AVCP) SISTEMA AR 
SISTEMOS 

EN 1504-2: 2+ sistema (naudojimui pastatuose ir 
inžineriniuose statiniuose) 
 
EN 1504-2: 4 sistema (naudojimui ten, kur taikomi atsparumo 
ugniai reikalavimai) 
 

6a DARNUSIS STANDARTAS EN 1504-2:2004 
 

 Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos 0921 
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7 DEKLARUOJAMOS 
EKSPLOATACINĖS 
SAVYBĖS 

Išbandytos sistemos: Primer Sikafloor®-150 
po Sikafloor®-264 N (+70 % kvarcinio  
smėlio F34) 

     

 
Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės AVCP 

Darnioji techninė 
specifikacija 

 Linijinis susitraukimas NPD 2+ sistema 

EN 1504-2:2004 

 Gniuždymo stipris NPD 2+ sistema 

 Šiluminio plėtimosi koeficientas NPD 2+ sistema 

 Atsparumas dilimui (Taberio 
bandymas)1) 

svorio praradimas < 3000 mg 
2+ sistema 

 Skersinis pjūvis NPD 2+ sistema 

 Pralaidumas CO2 sd > 50 m 2+ sistema 

 Pralaidumas vandens garams II klasė 2+ sistema 

 Kapiliarinė absorbcija ir 
pralaidumas vandeniui 

ω < 0,1 kg (m² x h0,5) 
2+ sistema 

 Šiluminis suderinamumas NPD 2+ sistema 

 Atsparumas šiluminiam smūgiui NPD 2+ sistema 

 Cheminis atsparumas NPD 2+ sistema 

 Atsparumas stipriam cheminiam 
poveikiui2) 

II klasė 
2+ sistema 

 Įtrūkimų padengimo geba NPD 2+ sistema 

 Atsparumas smūgiams I klasė 2+ sistema 

 Adhezijos stipris, atliekant 
nuplėšimo bandymą 

≥2,0 (1,5)3) N/mm 2+ sistema 

 Atsparumas ugniai Efl 2+ sistema 

 Atsparumas slydimui NPD 2+ sistema 

 Dirbtinis klimatinis poveikis NPD 2+ sistema 

 Antistatinės savybės NPD 2+ sistema 

 Adhezija ant šlapio betono NPD 2+ sistema 

 Pavojingų medžiagų išsiskyrimas NPD 2+ sistema 

1) Turi būti įvykdyti papildomi reikalavimai pagal EN 13813. 
2) Informacijos ieškokite Sikafloor cheminio atsparumo lentelėje. 
3) Standžios sistemos; skliausteliuose nurodyta vertė yra žemiausia priimtina bet kokio rodmens vertė. 
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8 ATITINKAMA TECHNINĖ DOKUMENTACIJA IR (ARBA) 
SPECIFINĖ TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

 Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių 
savybių rinkinį. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių 
deklaracija išduota tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 
Už gamintoją ir jo vardu pasirašė: 

 Vardas ir pavardė:  
Jochen Grötzinger 
Pareigos: tyrimai ir vystymas 
Štutgartas, 2019-02-21 
 

 
 
 

Vardas ir pavadė:  
Dr. Stefan Kühner 
Pareigos: rinkodara 
Štutgartas, 2019-02-21 
 

 
 

Vardas ir pavadė:  
Dr. Heinz Ephardt 
Pareigos: kokybės kontrolė 
Štutgartas, 2019-02-21 
 

 
 

Informacijos, kuri reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, pabaiga 

 
 
 
 
 
 
 

SUSIJUSI EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
 

Produkto pavadinimas Darnusis standartas ESD numeris 

Sikafloor®-150 EN 13813:2002 73067424 
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EN 1504-2:2004 

ESD Nr. 70522070 

Sika Services AG, Zürich, Switzerland (Šveicarija) 

Notifikuotoji įstaiga: 0921 

Paviršiaus apsaugos produktai – dangos: apsauga nuo įsiskverbimo (1.3), 
drėgmės balanso reguliavimas (2.2), fizinis atsparumas (5.1),  

atsparumas cheminėms medžiagoms (6.1), elektrinės varžos padidinimas (8.2) 

 

Atsparumas dilimui (Taberio bandymas) svorio praradimas < 3000 mg 

Pralaidumas CO2 sd > 50 m 

Pralaidumas vandens garams II klasė 

Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui ω < 0,1 kg (m² x h0,5) 

Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui II klasė 

Atsparumas smūgiams I klasė 

Adhezijos stipris atliekant nuplėšimo bandymą ≥2,0 (1,5)3) N/mm 

Atsparumas ugniai Efl 
 

http://dop.sika.com 

 
 
 

 EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH) 
Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir jų atliekų sutvarkymo naudotojai turi ieškoti 
naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikti fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys. 

 TEISINĖ PASTABA 
Ši informacija ir ypač rekomendacijos dėl Sika produktų pritaikymo ir galutinio naudojimo, yra pateiktos sąžiningai ir remiantis 
šiuo metu Sika turimoms žiniomis apie produktus bei patirtimi ir jos galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir 
naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje 
esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais 
pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl 
kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti 
produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi 
užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis naujausia 
atitinkamam produktui skirta produkto duomenų lapo laida, kurio kopijos bus pateiktos jų paprašius. 

  
 

Sika Baltic Lietuvos filialas  
Veiverių g. 150  
Kaunas, LT-46391 Lietuva        
Tel. +370 610 72292    www.sika.lt 

 


