
 

 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Nr. 916 

 

Poolmatt akrüülvärv sisetöödeks SAKRET 20. 

 
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 alusel:    

 

Tootmise kuupäev: märgitud toote pakendil. 

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise 

kirjeldusega: 

Sobib seinte ja lagede värvimiseks kuivades ruumides, mis vajavad tihedat pesemist, näiteks köögid, lastetoad 

jne. Värv sobib kasutamiseks koolides, üldkasutatavates ruumides, haiglates.  Sobib uute ja eelnevalt värvitud 

kipskartong-, krohv-, betoon-, tellis – , värvitava tapeedi ja teiste viimistlusmaterjalidega kaetud pindade 

värvimiseks. 

4. Artikli 11 lõike 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: 

ООО”SAKRET PLUS”,“Ritvari“, Rumbula, Stopinu nov., Latvija, LV – 2121. 

Tel.: +371 67803650;  email: info@sakret.lv; www.sakret.lv 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõike 2 täpsustatud 

ülesanded:                   Sakret Estonia, Mäo küla, Paide Vald. 72751 Järvamaa, Estonia. 

Tel.:+372 3846600, e-mail. info@sakret.ee, www.sakert.ee 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: pole rakendatav 

 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: pole rakendatav 

8. Pole rakendatav. 

 

9. Deklareeritud toimivus: 

 

Põhiomadus Toimivus 
Keemiline koostis polümeerne vesidispersioon, 

pigmendid, täiteained, lisandid 

Värvus valge, toonitav 

Tihedus g/cm
3
 1,15-1,30 

Viskoossus (Brookfield, LV4, 50rpm) 40-80 

Kuivjääk (massi %) 52 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOS) hulk 2 

Läikeaste poolmatt 

Kuivamisaeg temperatuuril 23
0
C ja suhtelisel 

õhuniiskusel 50% 

teistkordselt värvida 3 tunni 

möödumisel 

Märghõõrdekindlus (ISO 11998/EN 13300) 3 μm (28 päeva, 200 tsüklit), klass 1 

Pesukindlus (SFS 3755) rohkem, kui 10000 harjaga pesukorda 

Kulunorm 7-8  m
2
/l ühekordsel katmisel 

 

 

 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käes 

oleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel 

allkirjastanud:  

 

SAKRET PLUS tehnoloog 

 

Olga Pantjuhina        

(Nimi ja ametikoht)     (Allkiri) 

 

Riia       27.01.2015 

(Väljaandmise koht)     (Väjlaandmise kuupäev) 
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