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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:   

SAKRET BK FOAM / SAKRET BK FOAM S 

 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: 

Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotės 

 

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 

Netaikoma 
   

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: 

Poliuretaniniai klijai polistireninio putplasčio (EPS ir XPS) plokščių tvirtinimui ant fasadų ir pamatų. 

Tinka naudoti ant akrilinės, kaučiukinės ir bituminės hidroizoliacijos. 

Hidroizoliacijos turi būti vandeninės, netinka naudoti jei jose yra organinių skiediklių! 
 

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, 

gamyklos adresas: 

SIA „SAKRET”, “Ritvari”,  

Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv 
  

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, 

pavadinimas ir adresas: 

UAB „SAKRET LT”,  

Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt 
 

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V 

skyriuje: 

Sistema 4 
 

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: 

Netaikoma 

 

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: 

Netaikoma 
 

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Specifinis tankis (ASTM D1622) 21±3  kg/m3 

Priklijavimo laikas (1 cm pločiu) (ASTM C1620) 6±2 min 

Pjaustymo laikas (1 cm pločiu) (ASTM C1620) 20-45 min 

Pilnas sukietėjimas 24 val. 

Pailgėjimas lūžio metu 13 % 

Išsiplėtimo tūris (prie sienos) minimalus 

Šilumos laidumas 0,036 W/m·K (prie 20°C) 

Stipris gniuždant  (DIN 53421)  0,03 MPa  

Tempiamasis stipris 7,6 N/cm2 

Vandens įgėris (DIN 53428) max. 1 % tūrio 

Sustingusių klijavimo putų atsparumas temperatūrai  -40°C iki +100°C 

Darbo temperatūra 0°C iki +30°C 

 

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  

Pasirašyta (tiekėjo):  

Aušra Vaičiūnienė, technologė 

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė ir pareigos)  

Biochemikų g. 2, Kėdainiai   2021 01 02   

išdavimo vieta)    (data)  (parašas) 
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