VIRSMAS APDARES LĪMEŅA KLASIFIKĀCIJAS TABULA
Virsmas
apdares
līmenis

Q1

Q2

Q3

Apdares
standarts

Estētiskās prasības

Konstrukciju
salaidumu
savienojumi

TRŪKUMI

Gluda virsma,
standarta
prasības

Gluda sienu
virsma ar
augstākām
vizuālām
prasībām

STANDARTA

AUGSTĀKAS PRASĪBAS
Tiešā gaismā redzamas
vairākas skrambas un
nelīdzenumi Lielā gaismas
leņķī manāmas ēnas

AUGSTAS KLASES

Q4

Gluda sienu
Nav redzamas savienojumu
virsma ar ļoti
vietas, jebkādas paliekas, ļoti
augstām vizuālām
maza ēna paralēli fokusētā
prasībām
apgaismojumā – jāņem vērā
izpildījuma ierobežojumi

Prasības uzklāšanai

Virsmas apdare

Ar ģipsi aizpildīts
savienojums blīvēšanai

Savienojumam jāatbilst
prasībām pēc stabilitātes,
uguns izturības un
skaņas izolācijas spējas
Virsma ir piemērota
keramikas flīzēm un
biezam apmetumam

Savienojums aizpildīts
ar blīvēšanas ģipsi, kā arī
apstrādāts ar finiša ģipsi,
nav pieļaujami iedobumi
un skrambas no
instrumentiem, slīpēšana
pēc vajadzības

Virsma piemērota
parastām un biezām
tapetēm, sienu
apšuvumam, biezām,
matētām strukturālām
krāsām, kā arī citiem
produktiem, kuru
graudainība ir lielāka
nekā 1 mm

Savienošana saskaņā
ar standartu (Q2), visas
virsmas špaktelēšana
(nepārsniedzot 1 mm
biezumu), lai padarītu
viendabīgu pamatnes
tekstūru un uzsūkšanas
spēju. Nelīdzenās vietas
pēc vajadzības noslīpēt
ar abrazīvo sietu

Virsma piemērota
plānām un parastām
tapetēm, sienu
apšuvumam, plānām
matētām strukturālām
krāsām, kā arī citiem
produktiem, kuru
graudainība ir mazāka
nekā 1 mm

Savienojumi saskaņā
ar standartu (Q3), kā arī
pilnīga noklāšana
ar gludo špakteli līdz
3 mm biezumā

Virsma piemērota
plānām tapetēm un
spodrtapetēm, sienu
apšuvumam (piemēram,
uz metāla vai vinila
pamatnes), kā arī
glazētām (ar lielu
vai vidēju spīdumu).
Nobeiguma apdares
veids: sīkgraudainais
apmetuma ģipsis

KPOS mala

KPOS mala
un Synia mala

Būvlaukumā griezta
mala ar fāzi

Nida Max

Nida Start, Nida Max,
Nida Pro, Nida Duo

Nida Start, Nida Max,
Nida Pro, Nida Duo

ĢIPSIS
UN AKSESUĀRI
APDARES DARBIEM
Nida Max, Nida Finišs,
Nida Pro, Nida Duo

Nida Finišs, Nida Max,
Nida Pro, Nida Duo

Nida Finišs, Nida Max,
Nida Pro, Nida Duo

ARMĒTAS UN STŪRU LENTES
Ugunsdrošība

Nida Gludā, Nida Pro, Nida Efekts,
Nida Eko, Nida Duo, Nida Optima

Nida Gludā, Nida Pro, Nida Efekts,
Nida Eko, Nida Duo, Nida Optima

APRAKSTS

Nida Gludā, Nida Eko, Nida Efekts,
Nida Duo, Nida Optima, Nida Pro

PRIEKŠROCĪBAS

www.siniat.lv

Stikla šķiedras
lente Nida

Izturība pret
triecieniem

IZMĒRI

Stūra lente Nida
ar metālisku ielaidumu

Ultramoderna
savienotājlente Connect

Ultramoderna lente
iekšējo un ārējo stūru
izveidošanai Comfort

PAPĪRA LENTE ĢIPŠKARTONA
PLĀKŠŅU SALAIDUMU ŠUVOŠANAI

STIKLA ŠĶIEDRAS LENTE ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU SALAIDUMU
ŠUVOŠANAI

PAPĪRA LENTE AR DIVKĀRŠU METĀLA
IELAIDUMU IEKŠĒJO UN ĀRĒJO
STŪRU AIZSARDZĪBAI (DAŽĀDU
LEŅĶU)

CONNECT LENTES – ULTRAMODERNS
KOMPOZĪTPRODUKTS, KAS TIEK
IZMANTOTS CELTNIECĪBĀ
INTERJERA APDAREI. TĀS LIETO
KĀ SAVIENOJUMA LENTES SALAIDUMU ŠUVOŠANAI ĢIPŠKARTONA
PLĀKSNĒM BŪVNIECĪBĀ

COMFORT LENTES – ULTRAMODERNS
KOMPOZĪTPRODUKTS, KAS TIEK
IZMANTOTS CELTNIECĪBĀ INTERJERA
APDAREI. TĀS LIETO KĀ STŪRU VEIDOŠANAS ELEMENTU ĢIPŠKARTONA
PLĀKSNĒM BŪVNIECĪBĀ

• vienkārši ģipškartona plākšņu
savienojumi
• ģipškartona plākšņu savienojumi
ar dažādiem atvēruma leņkiem
• iekšējo stūru aizsardzība

• vienkārši ģipškartona plākšņu
savienojumi
• ugunsdrošības sistēma
• iekšējo stūru aizsardzība

• virsmas salaidumi ar jebkuru iekšējo
vai ārējo stūri
• ugunsdrošības sistēma

Uzmanību: ārējos stūros jāizmanto
stūriem paredzēto lenti Comfort

Uzmanību: ārējos stūros jālieto stūriem Uzmanību: lente jānovieto ar metālisko
paredzētā lente Nida ar metālisku
ielaidumu pret pamatu
ielaidumu vai alumīnija stūris
(90° leņķim)

• iespēja panākt ideāli gludu salaidumu
virsmu
• ilgstoša aizsardzība pret plaisu
veidošanos salaidumos – īpaši
ģipškartona plākšņu savienojumu vietās,
kas pakļautas bojājumiem, piem., jumta
stāvs.

• iespēja panākt ideāli gludu virsmu
stūros
• ilgstoša aizsardzība pret plaisu
veidošanos stūros – īpaši ģipškartona
plākšņu savienojumu vietās, kas
pakļautas bojājumiem, piem., jumta
stāvos vai slīpumu savienojumos

• augsta stiepes izturība
• iespēja viegli ieklāt stūros
(attiecīgi piespiežot, iespējams
izveidot garenisku izliekumu)
• lentes perforējums nodrošina
visaugstāko salaiduma izturību

• savienojot ģipškartona plāksnes,
iespējams iegūt plānus malu
savienojumus bez rūpnīcas fāzītes

• divkāršs metāla ielaidums nodrošina
jebkāda leņķa izveidošanu
• paaugstināta izturība pret
mehāniskiem bojājumiem

• nodrošina estētiskus un gludus
ģipškartona plākšņu malu savienojumus
• ideāla izturība – ļoti augsta pamatnes
elastība
• izturīga pret sārmu un pamata
reakcijām
• īpašais iepakojums nodrošina 100%
lentes izlietošanu bez materiāla zuduma
• nav nepieciešama iepriekšēja
mērcēšana ūdenī
• lietojama ar jebkādām špaktelēšanas
masām
• pēc špaktelēšanas nav caurspīdīga
• iespējams krāsot

• aizsargā no mehāniskiem bojājumiem
• ideāla izturība – ļoti augsta
pamatnes elastība
• izturīga pret sārmu un pamata
reakcijām
• īpašais iepakojums nodrošina 100%
lentes izlietošanu bez materiāla
zuduma
• nav nepieciešama iepriekšēja
mērcēšana ūdenī
• lietojama ar jebkādām špaktelēšanas
masām
• pēc špaktelēšanas nav caurspīdīga
• Iespējams krāsot

50 mm x 75 tek. m.

50 mm x 25 tek. m.

50 mm x 30 tek. m.

50 mm x 25 m

50 mm x 25 m

Nida Gludā, Nida Eko, Nida Efekts,
Nida Duo, Nida Optima, Nida Pro

IZMANTOŠANA

SINIAT Sp. z o.o.
Przeclawska 8
03-879 Varšava (Polija)

Izturība pret
triecieniem

Nida Gludā, Nida Pro, Nida Efekts,
Nida Eko, Nida Duo, Nida Optima

Perforēta papīra
lente Nida

Nida Gludā, Nida Eko, Nida Efekts,
Nida Duo, Nida Optima, Nida Pro

Izturība pret
triecieniem

Nida Start
APRAKSTS

IZMANTOŠANA

Nida Finišs (Finisz)

Nida Duo

Nida Max

Nida Liesma

Nida Optima

Nida Gludā (Gladka)

Nida Eko

Nida Pro

Nida Hydromix

Nida Efekt

ĢIPŠA ŠPAKTELE ĢIPŠKARTONA ĢIPŠA ŠPAKTELE ĢIPŠKARTOPLĀKŠŅU SAVIENOJUMU
NA PLĀKŠŅU SAVIENOJUMU
ŠUVOŠANAI AR ARMĒTU LENTI NOBEIGUMA APDAREI

ĢIPŠA ŠPAKTELE ĢIPŠKARTONA
PLĀKŠŅU IEPRIEKŠĒJAI UN
NOBEIGUMA SAVIENOJUMU
BLĪVĒŠANAI AR ARMĒTU LENTI,
KĀ ARĪ VIRSMAS NOGLUDINĀŠANAI AR ROKU

ĀRKĀRTĪGI IZTURĪGA ĢIPŠA
ŠPAKTELE MANUĀLAI
ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU
SAVIENOŠANAI BEZ ARMĒTĀS
LENTES

ĢIPŠA ŠPAKTELE ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU SAVIENOJUMU
ŠUVOŠANAI AR ARMĒTU LENTI
UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMĀ

ĢIPŠA GLUDĀ ŠPAKTELE VISAS
SIENU UN GRIESTU VIRSMAS
ŠPAKTELĒŠANAI AR ROKU

ĢIPŠA GLUDĀ ŠPAKTELE
MEHĀNISKAI UN MANUĀLAI
ŠPAKTELĒŠANAI

ĢIPŠA GLUDĀ ŠPAKTELE VISAS
VIRSMAS ŠPAKTELĒŠANAI AR
ROKU

GATAVA ŠPAKTELĒŠANAS MASA ĢIPŠKARTONA
PLĀKŠŅU SAVIENOJUMU
ŠUVOŠANAI AR RŪPNĪCAS
FAZĪTI, KĀ ARĪ VISAS VIRSMAS
ŠPAKTELĒŠANAI

GATAVA ŠPAKTELĒŠANAS
ĢIPŠA ŠPAKTELĒŠANAS MASA
MASA MANUĀLAI ĢIPŠA
VISAS VIRSMAS ŠPAKTELĒŠAPLĀKŠŅU HYDRO NIDA CIETĀ
NAI
SAVIENOJUMU ŠUVOŠANAI,
KĀ ARĪ VISU GRIESTU UN SIENU
VIRSMU ŠPAKTELĒŠANAI
AR ROKU

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• celtniecības objektu iekštelpās

• sākotnēja saduru špaktelēšana un armētās lentes iestrāde
špaktelē

• ģipškartona plākšņu noslēguma apdare

• sākotnēja saduru špaktelēšana un armētās lentes iestrāde
špaktelē

• ģipškartona plākšņu malu
šuvošana bez rūpnīcas fāzītes,
nelietojot armēto lenti
• stūru veidošana

• sākotnēja rūpnīcā veidoto
plākšņu stūru špaktelēšana
un armētās lentes iespiešana
(savienošana tikai ar roku)

• visa veida ģipškartona plākšņu
savienojumu apdarei atbilstoši
ugunsdrošības prasībām

• uz gludiem betona elementiem, ģipša blokiem, gāzbetona
virsmām

• gludās špakteles uzklāšana
ar roku uz dažāda veida pamata,
tajā skaitā uz ģipškartona
plāksnēm, ģipša apmetuma,
cementa-kaļķa apmetuma, gludiem betona elementiem, ģipša
blokiem, gāzbetona virsmām

• mitra vide un ilgstoši mitra
vide (izturība pret mitrumu, salu,
pelējumu)

• instalācijas kārbu uzstādīšana

• gludās špakteles uzklāšana ar
roku vai mašīnu uz dažāda veida
pamata, tajā skaitā uz ģipškartona plāksnēm, ģipša apmetuma,
cementa-kaļķa apmetuma, gludiem betona elementiem, ģipša
blokiem, gāzbetona virsmām

• celtniecības objektu iekštelpās
un ārpusē

• ģipškartona plākšņu noslēguma apdare

• gludās špakteles uzklāšana
ar roku uz dažāda pamata, tajā
skaitā uz ģipškartona plāksnēm,
ģipša apmetuma, cementa-kaļķa
apmetuma

• celtniecības objektu
iekštelpās

• ārējo stūru montāža

• sākotnēja visa veida ģipškartona plākšņu ar malām KPOS
un KS savienojumu špaktelēšana, lietojot armētu lenti ar stikla
šķiedras pamatni

• sīku skrambu piepildīšana

• sīku skrambu piepildīšana

• produktam piemīt spēja
ilgstoši noturēt ūdeni, tāpēc tas
efektīvāk pasargā ģipškartona
plākšņu salaidumus augstā temperatūrā, salīdzinot ar standarta
špaktelēšanas ģipsi

• sīku skrambu un plaisu
piepildīšana

• ārējo stūru montāža
• tukšumu piepildīšana
• veido sistēmu ar produktu
Nida Fininišs

• gludās špakteles uzklāšana
uz dažāda veida pamata, tajā
skaitā uz ģipškartona plāksnēm,
ģipša apmetuma, cementa-kaļķa
apmetuma, gludiem betona
elementiem, ģipša blokiem,
gāzbetona virsmām

• visas ģipškartona plākšņu
virsmas špaktelēšana

• minerālas izcelsmes tukšumu,
plaisu un skrambu piepildīšana

• veido sistēmu ar produktu
Nida Finišs

• ģipškartona plākšņu noslēguma apdare
• ārējo stūru montāža
• skrambu un plaisu maskēšana
• gludās špakteles uzklāšana
uz dažāda veida pamata, tajā
skaitā uz ģipškartona plāksnēm,
ģipša apmetuma, cementa-kaļķa apmetuma, gludiem
betona elementiem, ģipša
blokiem, gāzbetona virsmām

• kārtas biezums 2–4 mm,
vietām līdz 6 mm

• savienojumu vajag apstrādāt
ar ģipša produktiem Nida Finišs,
Nida Gludā vai gatavo masu
Nida Pro

• sausa vide ar prasību pēc
izturības pret triecieniem
(ļoti augsta virsmas cietība)

Nida līme Tips T

Nida Supra L

ĢIPŠA T TIPA LĪME ĢIPŠKARTO- VIEGLAIS ĢIPŠA MAŠĪNAPMENA PLĀKŠŅU PIELĪMĒŠANAI
TUMS

• celtniecības objektu iekštelpās • celtniecības objektu iekštelpās • celtniecības objektu iekštelpās
• gludās špakteles uzklāšana
uz dažāda veida pamata, tajā
skaitā uz ģipškartona plāksnēm,
ģipša apmetuma, cementa-kaļķa
apmetuma, gludiem betona
elementiem, ģipša blokiem,
gāzbetona virsmām

• sākotnēja savienojumu
špaktelēšana un armētās lentes
iestrāde (mitrā vidē – vienīgi
stikla šķiedras lente, sausā vidē –
visa veida armētās lentes)

• ģipškartona plākšņu
stiprināšana ēku iekštelpās
pie ķieģeļu, betona, gāzbetona,
ģipša bloku sienām
un minerāliem apmetumiem

• vienas apmetuma kārtas
uzklāšana sienām un pārsegumiem

• ģipša un ģipškartona karnīžu,
kā arī citu ģipša veidojumu
elementu montāža
• tukšumu piepildīšana pamatnē
• citi apdares darbi, piem.,
instalācijas kārbu ievietošana

• nobeiguma (finiša) ģipša
plākšņu Nida Hydro, Nida Cietā,
kā arī ģipškartona plākšņu
savienojumu apdare
• ārējo stūru montāža
• skrambu un plaisu maskēšana
• gludās špakteles uzklāšana
ar roku uz dažāda veida pamata,
tajā skaitā uz ģipškartona
plāksnēm, ģipša apmetuma,
cementa-kaļķa apmetuma, gludiem betona elementiem, ģipša
blokiem, gāzbetona virsmām

ĪPAŠĪBAS
Reakcija uz liesmu
Saķere ar pamatni
Noturība pret saliekšanu
Izturība pret saspiešanu
Virsmas cietība
Apstrādes laiks
Sacietēšanas laiks
Vienas kārtas biezums
Minimālais apmetuma biezums
Vidējais apmetuma biezums
Maksimālais apmetuma biezums
uz sienas
Maksimālais apmetuma biezums
uz griestiem
Aptuvenais pielietojums

Maisījuma proporcijas

Lietošanas temperatūra
Iesaiņojums

DERĪGUMA TERMIŅŠ

klase A2-s1, d0
> 0,25 MPa
> 100 N
apmēram 60 minūtes

klase A1
> 0,25 MPa
> 100 N
apmēram 100 minūtes

klase A2-s1, d0
> 0,25 MPa
> 100 N
apmēram 100 minūtes

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

līdz 6 mm
-

klase A1
> 0,25 MPa
apmēram 60 minūtes

klase A1
> 0,25 MPa
> 100 N
apmēram 60 minūtes

klase A1
>0,1 MPa
apmēram 60 minūtes

klase A1
> 0,1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 2 N/mm2
apmēram 100 minūtes

klase A1
> 0,1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 2 N/mm2
apmēram 100 minūtes

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

> 50 minūtes

līdz 3 mm
-

līdz 6 mm
-

līdz 10 mm
-

līdz 6 mm
-

no 2 līdz 4 mm, vietām pat 6 mm
-

-

-

-

-

-

apmēram 0,30 kg/m2 (ģipškartona plākšņu savienojumu
šuvošana)
0,4 l ūdens uz 1 kg produkta

ap 0,15 kg/m2 (ģipškartona
plākšņu savienojumu nobeiguma
apdare)
ap 1 kg / 1 m2 / 1 mm (visas
virsmas špaktelēšana)
0,36 l ūdens uz 1 kg produkta

ap 0,30 kg/m2 (ģipškartona
ap 0,20 kg/m2 – ģipškartona
plākšņu savienojumu šuvošana) plākšņu šuvošana
ap 0,15 kg/m2 (ģipškartona
plākšņu savienojumu nobeiguma
apdare)
0,4 l ūdens uz 1 kg produkta
0,55 l uz 1 kg produkta

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 25 kg;
palete: 1050 kg/42 maisi

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 25 kg;
palete: 1050 kg/42 maisi

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 25 kg;
palete: 1050 kg/42 maisi

no +5°C līdz +25°C

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

maiss: 20 kg
palete: 1080 kg/54 maisi
maiss: 5 kg
palete: 1000 kg/200 maisi

klase A2
> 0,4 MPa
> 250 N
līdz 24 h (atkarībā no apkārtējās
vides temperatūras un mitruma)
-

klase A2 - s1,d0
> 0,3 MPa
līdz 24 h (atkarībā no apkārtējās
vides temperatūras un mitruma)
-

klase A1
> 0,06 MPa
apmēram 60 minūtes

klase A1
> 0,1 N/mm2
> 1 N/mm2
> 2 N/mm2
apmēram 180 minūtes

> 50 minūtes

klase A2-s1, d0
> 0,3 MPa
> 250 N
līdz 24 h (atkarībā no apkārtējās
vides temperatūras un mitruma)
-

ne ātrāk kā 60 min,
ne vēlāk kā 180 min

-

līdz 6 mm
-

līdz 3 mm
-

1,0 - 1,5 mm
-

1,0 - 1,5 mm
-

1,0 - 1,5 mm
-

-

6 līdz 30 mm
8 mm
10 mm
30 mm

-

-

-

-

-

-

-

15 mm

ap 0,30 kg/m2 – ģipškartona
plākšņu savienojumu šuvošana

Ap 1 kg/m2 /mm

ap 1 kg / 1 m2 /1 mm –
uzklāšana ar roku
ap 0,9 kg / 1 m2 / 1 mm –
mehāniska uzklāšana

ap 1 kg / 1 m2 /1 mm

ap 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm

ap 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm

ap 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm

ap 4-7 kg/m2 (sausā apmetuma
uzklāšana)

ap 8 kg / 1 m2 / 10 mm

0,4 l ūdens uz 1 kg produkta

0,4 l ūdens uz 1 kg produkta

0,4 l ūdens uz 1 kg produkta

-

-

-

0,5 l ūdens uz 1 kg produkta

ap 0,7 l ūdens / 1 kg

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 18 kg

no +5°C līdz +25°C
maiss: 20 kg
palete: 1080 kg/54 maisi

0,4 l ūdens uz 1 kg produkta
– uzklāšana ar roku 0,45 l ūdens
uz 1 kg produkta – mehāniska
uzklāšana
pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 18 kg;
palete: 972 kg/54 maisi

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 18 kg;
palete: 972 kg / 54 maisi

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
spainis: 20 kg,
palete: 660 kg / 33 spaiņi
spainis: 5 kg,
palete: 600 kg / 120 spainīši

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
spainis: 25 kg
spainis: 5 kg

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
spainis: 20 kg,
palete: 660 kg / 33 spaiņi
spainis: 5 kg,
palete: 600 kg / 120 spainīši

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 25 kg,
palete: 1050 kg / 42 maisi

pamatnes un vides temperatūra
no +5°C līdz +25°C
maiss: 25 kg,
palete: 1000 kg / 40 maisi

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

12 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13279-1:2009 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13279-1:2009 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13279-1:2009 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008 prasībām
PN-EN 15824:2010. Produktam ir Valsts higiēnas institūta
atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13963:2008 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

9 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 15824:2010 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

6 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 14496:2007 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

3 mēneši
Produkts atbilst normas
PN-EN 13279-1:2009 prasībām.
Produktam ir Valsts higiēnas
institūta atestāts.

