DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DOP-PL-03/14
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PCB FFK, FFK wanilia

2.

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Patrz oznakowanie na opakowaniu:
kod oznaczenia: XX YY ZZZZ
XX – dzień
YY – miesiąc
ZZZZ – rok produkcji

3.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Klej do płytek, cementowy
klasy C2TE zgodnie z PN-EN 12004+A1:2012

4.

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
PCB-Polska P.Ganecki R.Leżański S.Tyszkowski Sp.J.
ul. Szczawiowa 53D, 70-010 Szczecin, Polska

5.

W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy

6.

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego określone w załączniku V:
System 3

7.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:
Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul Filtrowa 1, raport z badań typu nr
0697/10/Z00NM. Numer jednostki Notyfikowanej 1488

8.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
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Deklarowane właściwości użytkowe:
Przyczepność

9.

Początkowa

≥ 1,0 N/mm2

Po starzeniu termicznym

≥ 1,0 N/mm2

Po zanurzeniu w wodzie

≥ 1,0 N/mm2

Po cyklach zamrażanie-odmrażania

≥ 1,0 N/mm2

Czas otwarty po 30 min

≥ 0,5 N/mm2

Spływ

PN-EN
12004+
A1:2012

≤ 0,5 mm

Reakcja na ogień

Klasa F

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:
Przemysław Ganecki - właściciel
(Nazwisko i stanowisko)

Szczecin, 01-04-2014
(miejsce i data wydania)

……………………………………………..
(podpis)
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