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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr ZW-013/13.01 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
ZAPRAWA ZW-013 WYRÓWNUJĄCA 

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: 

Wyrób do naprawy konstrukcyjnej betonu zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym). 
W budynkach i pracach inżynierskich. 

Do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin ceramicznych lub 
wykonywaniem innych prac budowlanych. 

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 Klasa R1 

PN-EN 1504:2006 

Przyczepność ≥ 8 MPa 

Kompatybilność cieplna część 1 
(sprawdzenie wizualne po 50 cyklach) 
- max dopuszczalna śr. szerokość rysy 
- przy braku rys  
- braku odspojeń 

 
≤0,05 mm 
≥ 0,1 mm 

Reakcja na ogień Klasa A1 

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) 

 


