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Nr. FLO 01 
1.  Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

FLOORMIX 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

FLO 
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: 

superplastifikuojantis/mažinantis vandenį betono ir skiedinių priedas, skirtas betono ir skiedinių plastifikacijai , 
 šildomų grindų betonavimui 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip 
reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 

„Vincents Polyline” SIA 
Cirulu 29, Kalngale 

Carnikavos sav, LV-2163, Latvijos Respublika 
Tel.: +371 67903272; Faks.:  +371 67903370 

El.paštas: polyline@polyline.vincents.lv, 
Internetinis puslapis: www.polyline.lv 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: 
„ 1”  sistema 

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: 
Latvijos Mokslų akademijos Sertifikavimo centras  atliko gamybos proceso kontrolę pagal sistemą „ 1”  ir išdavė 
gamybos kontrolės sertifikatą Nr. 1327-BPD-0255 

 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Vandens kiekis mažesnis ≥ 12% palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Stiprio prieauglis pirmąją dieną ≥ 140% kontrolinio mišinio LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Stipris prieauglis 28 dieną ≥ 115% kontrolinio mišinio LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Konsistencijos pastovumas – po 30 min 
įmaišius priedą 

Konsistencija netampa blogesnė nei 
kontrolinio mišinio 

LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Kūgio suslūgimas 
≥120 mm pirminio 30±10mm, išskydimas 

≥160mm pirminio 350±20mm 
LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Stiprio prieauglis po 1 dienos ≥140% palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Stiprio prieauglis po 28 dienų 115% palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Įtraukto oro kiekis paruošto betono mišinyje ≤2%(tūrio) palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Vandens kiekis mažesnis ≥ 12% palyginus su kontroliniu mišiniu LVS EN 934-2+A1:2012, T3 

Pavojingos medžiagos  Žiūrėti produkto SDL 

 
Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:  

----- 
 
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 
 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 
Pasirašyta 
Andris Plociņš  Valdybos narys   __________________________________ 
 
Kalngale, 01.07.2013 


