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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr ZBK-012/14.01 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
ZAPRAWA ZBK-012 CIENKOWARSTWOWA – M5 

2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 4: 

Numer partii: patrz opakowanie produktu 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Zaprawa murarska do cienkich spoin typ (T). 
Ściany murowane, słupy i ściany działowe. 

Do wznoszenia murów z bloczków, kształtek i innych elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie 

z art. 11 ust. 5: 

ARSANIT Sp. z o.o. 

ul. Obwodowa 17 

41-100 Siemianowice Śląskie 

5. W stosownych przypadkach 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 2+ 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie  

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8, Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1487 przeprowadziła inspekcję zakładu i zakładowej 
kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1487-CPR_069-03 

8. W przypadku właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena 

techniczna:  

Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe 

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 
ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

Wytrzymałość na ściskanie Kategoria M5 

PN-EN 998-2:2012 

Wytrzymałość spoiny 
- początkowa wytrzymałość na ścinanie 

0,3 N/mm2 (wartość tab.) 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Współczynnik absorpcji wody ≤ 0,2 kg/(m2∙min0,5) 

Współczynnik przepuszczania pary wodnej µ 5/20 (wartość tab.) 

Współczynnik przewodzenia ciepła (Λ10,dry) ≤ 0,47 W/m∙K (wartość tab.) 

Frakcja kruszywa ≤ 1,0 mm 

Czas zachowania właściwości roboczych zaprawy 6 godzin 

Czas korekty ≥ 6 minut 

Trwałość 
- ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania 
- spadek wytrzymałości na na zginanie po cyklach zamrażania i odmrażania 

 
≤ 5% 

≤ 40% 

Substancje niebezpieczne Patrz Karta Charakterystyki 

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: 

Radosław Marciniec – Kierownik Technolog 

(nazwisko i stanowisko) 

Siemianowice Śląskie 18.02.2014   

(miejsce i data wydania)  (podpis) 

 


