
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

SKAŁA HYDROELASTON
Nr DWU/42/SKAŁA_HYDROELASTON/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SKAŁA HYDROELASTON

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

Pozostałe informacje towarzyszące znakowaniu CE tj. nr partii, 
zakład produkcyjny i inne dane, podano na etykiecie 
opakowania wyrobu. 

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

Dwuskładnikowy modyfikowany polimerami wyrób cementowy 
nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej (CM), do 
użycia wewnętrznego i zewnętrznego oraz pod płytki 
ceramiczne mocowane klejem C2 wg normy PN-EN 12004.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak 
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5: 

Wprowadzony do obrotu i wyprodukowany przez:
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska

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 3

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

PN-EN 14891:2012
„Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej 
pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody 
badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.

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

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Własności użytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień E

PN-EN 14891:2012

Wodoszczelność po 28dniach Brak przenikania 

Trwałość przyczepność:
• po zanurzeniu w wodzie
• po starzeniu termicznym
• po cyklach zamrażania-rozmrażania
• po oddziaływaniu wody wapiennej

≥0,5N/mm2
≥0,5N/mm2
≥0,5N/mm2
≥0,5N/mm2

Wytrzymałość złącza:
• Przyczepność początkowa ≥0,5N/mm2

Zdolność do mostkowania:
• w warunkach znormalizowanych ≥0,75mm

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki 
(udostępniona na stronie 
internetowej www.skala.com.pl)

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego 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 (-a): Marek Grylewicz
Manager Techniczno-Produkcyjny
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