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IZJAVA O SKLADNOSTI 

 

  

Izdelek:  TOP PROFI notranja zidna barva   

Index*:  430402 

Namen:  Zidna barva za notranje stenske in stropne površine 

 

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

KAKOVOSTNI PARAMETER MERSKA 

ENOTA 

VREDNOST 

Sestava  Polimerna disperzija, pigment, karbonatna in 

silikatna polnil, dodatki in voda. 

Izgled  viskozna tekočina 

Barva  bela 

pH  8,0 – 9,5 

Suha snov % 66,2± 1 % 

Viskoznost ( Brookfield,sp.6/20, 

23ºC) 

mPa s 15 000 – 23 000 

Gostota kg/l 1,65 – 1,69 

Vsebnost hlapnih organskih spojin g/l Max. 16 

Sijaj pri 850 (HRN EN ISO 2813:2004 

) 

% 3 -5 

Pralnost (EN 13300); 40 ciklov μm > 70  

Pokrivnost premaza  -300 μm 

mokrega filma (HRN ISO 2814) 

% 98,5 – 99,5 

Največja velikost zrn (HRN EN ISO 

1524:2002) 

μm 80 

Primerne podlage  mineralni ometi, mineralne in disperzijske 

izravnalne mase, beton, lesocementne in 

mavčne plošče itd 

KLASIFIKACIJA IZDELKA 

Klasifikacija sijaja ( EN 13300)  Globoko mat 

Klasifikacija pralnosti 

DIN 53778 

SIST EN 13 300 

  

Ni pralna 

Razred 5 

Klasifikacija kritnost premaza, 200 

ml/ m2 (EN 13300) 

 Razred 2 

Klasifikacija največja velikost zrn (EN 

13300) 

 Fina, <100 μm 

Razvstitev glede ne vsebnost 

HOS (Direktiva 2004/42/ES, priloga 

II)1 

 A.(a) VO – Izdelek vsebuje manj hlapnih 

organskih spojin od najvišje dovoljene 

količine za fazo II (od 1.1.2010) 

Razvrstitev po REACH2  Izdelek ni razvrščen kot nevaren pripravek. 
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Razvrstitev glede na Uredbo o 

biocidnih proizvodih3 

 Izdelek ni razvrščen kot biocidni pripravek. 

 

*Velja za vse embalažne enote. 

 
1 Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje 

vozil   
2 Razvrstitev izdelka v skladu z aktualnimi kriteriji kemijske zakonodaje (REACH) 
3 Uredba o biocidnih proizvodih (EU 528/2012). 

 

Izjavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zgoraj navedenim specifikacijam in so v skladu z vsemi navedenimi 

razvrstitvami po veljavni državni zakonodaji in pravilnikih ter Zakonodaji in direktivah Evropske skupnosti. 

Odgovorna oseba: Vodja produktne skupine gradbenih premazov 

                              Lidija Balta, dipl. ing 

 

 


