
ARSANIT sp. z o.o. 
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Obwodowa 17 
Tel.: +48 (32) 608 46 05, fax: +48 (32) 608 46 04 
e-mail: biuro@arsanit.pl,  www.arsanit.pl 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr ZM-06/13.01 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
ZAPRAWA ZM-06 MURARSKA 

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 według przepisu ogólnego przeznaczenia typ (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Ściany murowane, słupy i ściany działowe. 

Zaprawa ZM-06 jest stosowana do murowania ścian budynków. 

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 4 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 
Nie dotyczy 

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 M10 

PN-EN 998-2:2012 

Proporcje składników (objętościowo) 
Cement 
Wapno 

Kruszywo 
Domieszki 

 
22,2 % 
11,1 % 
66,6 % 

- 

Wytrzymałość spoiny 
- początkowa wytrzymałość na ścinanie 

0,15 N/mm2 (wartość tab.) 

Zawartość chlorków 0,07 % Cl 

Reakcja na ogień Klasa A1 

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

Współczynnik przepuszczania pary wodnej µ 15/35 (wartość tab.) 

Współczynnik przewodzenia ciepła (Λ10,dry) ≤ 1,17 W/m∙K (wartość tab.) 

Gęstość brutto w stanie suchym 1950 kg/m3  

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

 
≤ 5% 

≤ 45% 

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 01.07.2013 r.   

(miejsce i data wydania)  (podpis) 

 


