
 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr TH-03/17.01 

 

 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  

THERMA+ TH-03 ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU I ZATAPIANIA SIATKI 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: THERMA+ TH-03 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Stosowana do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod 

warstwę tynkarską. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

ARSANIT sp. z o.o. 

ul. Obwodowa 17 

PL 41-100 Siemianowice Śląskie 

Zakład produkcyjny nr 1-S 

ul. Obwodowa 17 

PL 41-100 Siemianowice Śląskie 

Zakład produkcyjny nr 2-K 

ul. Brunatna 3 

PL 62-510 Konin 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: 

Nie dotyczy 

6. Krajowy system zastosowany do oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 2+ 

7. Krajowa specyfikacja techniczna:      

7a. Polska Norma wyrobu: 

Nie dotyczy 

7b. Krajowa ocena techniczna: 

APROBATA TECHNICZNA ITB 

AT-15-6738/2011 + Aneks 1 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, WARSZAWA 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie 

AC 086 

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 

Nr 72/10-ZKP-069-01 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU 
BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO 
ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ 

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE UWAGI 

Wygląd 
jednorodna sucha mieszanka, bez zbryleń, po zarobieniu wodą 

jednorodna masa bez rozwarstwień i grudek 

 

Zawartość popiołu w temp. 450OC, % 94,0 ± 99,1 

Gęstość nasypowa, g/cm3 1,50 ± 10% 

Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o 

grubości do 8 mm 
brak rys 

Przyczepność, MPa: 

 do betonu 
- w stanie powietrzno-suchym, 

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia, 

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 

suszenia, 

 

≥ 0,25 

≥ 0,08 

≥ 0,25 

Przyczepność, MPa: 

 do styropianu 
- w stanie powietrzno-suchym, 

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia, 

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 

suszenia, 

 

≥ 0,08 

≥ 0,03 

≥ 0,08 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi 

właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

Radosław Marciniec, Kierownik Laboratorium 

(imię i nazwisko oraz stanowisko) 

w Siemianowicach Śląskich dnia 02.01.2017 r.   

(miejsce i data wydania)  (podpis) 

 


