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 Sika MonoTop® – 352 N 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.  38906100 

1 PRODUKTO TIPO UNIKALUS 
IDENTIFIKAVIMO KODAS: 38906100 

2 NAUDOJIMO PASKIRTIS (-
YS):  

EN 1504–3:2005  
Konstrukciniai ir nekonstrukciniai remonto gaminiai 
betonui, skirti naudoti pastatuose ir atliekant civilinės 
inžinerijos darbus.  

3 GAMINTOJAS: Sika Services AG 
Tüffenwies 16-22 
8064 Ciurichas, Šveicarija 

4 ĮGALIOTASIS ATSTOVAS: 

5 EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ 
PASTOVUMO VERTINIMO IR 
TIKRINIMO SISTEMA (-OS): 

Sistema 2+ taikoma tipiniams bandymams 
Sistema 4 taikoma atsparumui ugniai apibūdinti 

6a DARNUSIS STANDARTAS: EN 1504–3:2005 

Notifikuotoji (-osios) 
įstaiga (-os): 

 1139 
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7 DEKLARUOJAMA (-OS) 
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS) 

 

Svarbiausios charakteristikos Parametro reikšmė Darnioji techninė specifikacija 

Gniuždymo stipris ≥ 25 MPa 

EN 1504–3:2005 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % 

Sukibimas ≥ 1,5 MPa 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko 

Tamprumo modulis ≥ 1,5 GPa  

Šiluminis suderinamumas, užšąlant 
ir atitirpstant 

≥ 1,5 MPa 

Atsparumas slydimui NPD 

Šiluminio plėtimosi koeficientas NPD 

Kapiliarinis sugėrimas ≤ 0,5 kg∙m–2∙h-0,5 

Atsparumas ugniai A1 klasė 

Pavojingų medžiagų išskyrimas NPD 

 
8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI 

DOKUMENTAI 
 Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines 

savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) 
Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui. 

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): 
 

 Vardas, pavardė : Tomasz Gutowski 
Pareigos: Įmonių standartizavimas ir 
atitikties patvirtinimai 
2019 m. spalio 7 d., Varšuva 

/parašas/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vardas, pavardė : Tatiana Ageyeva 
Pareigos: Standartizavimas ir atitikties 
patvirtinimai 
2019 m. spalio 7 d., Varšuva 

/parašas/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą. 
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„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija 

DoP Nr. 38906100   

EN 1504–3:2005  

Paskelbtoji įstaiga 1139  

Konstrukciniai ir nekonstrukciniai remonto gaminiai betonui,  
skirti naudoti pastatuose ir atliekant civilinės inžinerijos darbus  

 
Gniuždymo stipris ≥ 25 MPa 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % 

Sukibimas ≥ 1,5 MPa 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko 

Tamprumo modulis ≥ 1,5 GPa  

Šiluminis suderinamumas, užšąlant ir atitirpstant ≥ 1,5 MPa 

Atsparumas slydimui NPD 

Šiluminio plėtimosi koeficientas NPD 

Kapiliarinis sugėrimas ≤ 0,5 kg∙m–2∙h-0,5 

Atsparumas ugniai A1 klasė 

Pavojingų medžiagų išskyrimas NPD 
 

http://dop.sika.com 

 
 
 

 EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH) 
Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti 
naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys. 

 TEISINĖ PASTABA:  
Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta 
sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimoms žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji 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 
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Sika Services AG 
Tuffenwies 16 – 22 
8048, Ciurichas Šveicarija 
www.sika.com 
      
      

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
 


