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2. Numer typu, pańii lub se:ii lub jakikolwiek inny element
umożliwiający identyfikację Nyrobu budowlaneg§] gymag..y
zgodniezań. 1HłsH:

Pozgslałe informacje towarzyszące znakowaniu CE tj, nr pańii,
żakład produkcyjny i inne dane, podano na etykiecie nakleixe.i
na opakowaniu wyrtlbu.

3. Przewidzian e ?rzez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodlae z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zapravla mularska cemellowa, wyi\rażana !v zakładżle,
§€d]ug projektu do cienkicl spoil |l) Do stosowania na sclany
m!l.w§. słupy i ściany dział.we

4. Nazwa, zastrzeżola nazwa hald]oga ]ub zast:zeżony znak
towarowy oraz adres kontaltowy producenta, wymagany
zgodnie z art, 1{ ust. 5:

Wprowadzony do obrotu i wylrodukowafiy przez.
SKAŁA TYCHY §półka z oglailiczoną odpowiedżia]noscia Sp
K,
u|. Towarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska

§, li' stasa}ynych przypadkach nazwa i adres kontaktowy
upoNażnionego przedstawiciela, któlego pełnomocn ictwo
obejmuje zadani. okrsś|one w art. 12 ust. 2l

Nie dotyczy

6. §ysłem lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości
użlkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

Sysiem ?+

7, W przypadku deklaracji właściwoóci uzytkowych dotyczącej
wyr0bu budowlanego objęto0o normą zharmonizowaną:

PN-EN 99E-2.2016-12 !l/ymagania dotycząc€ zapraw do
murów. Czesc 2,, Zapravła murarska
Siec Badawcza Łukasiewicz- lnstytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, Odział Szkła i Materiałów Budow|anych w
Krakowie, ul. Ce§enilvva 1, 30-969 Kraków.
1,1otyfikacja 1487,
Ceńyfikat ZKP 1 487_CP§,OE7-03

8, W przypadkl deklaracji właściwości uźytkowych dotyczącej
wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska
ocena techniczna:

l.Jie dotyczy

9. §eklarowane właściwości uzylkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właśclłości uzylkov,ie zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymałośc na ściskanie Kat. M10 (> 1§ Nlmx')

li/l,trzymałośc spoiny - początkowa wytrzy§ałośc na śctnanle
z?}law mUrarskich

- a,3 |t.Jlnlm].l
(vlańośc labeIaryczna)

t/Jytrzymałość §poiny - lr/yllzymałośc na rozciaganie przy zginanlu NlPD

zav,taftośc chlorków <0,1 l%]

Reakcja na ogień Klasa A1

Absorpc;a wody < 0,2 |kg;m: min0']

t1,1spółczyn ni k przepuszczal :"lośc pary wod n ej

Współczynnlk prze,łodzenia ctepła

Trlvalosc mrozoodpo,rosc - ubyte{ -asy

Gestośc stwardniałej zapravły

W lmlenlu producenta podpisal (-a):

Tychy 20.08.201B
łktua]lzac]a 3 0E 2c2a w pkt 7

i\,4 5i20
iwańośc tabelaryczna)

0,45 §\lrn (] dla P=50%
0 49 |1fu,'m K] dla P.90Yo
(wańosci tabelaryczne)

ś3[%]

ok. 1500 [kgir":3]

llakcjakruszylv j<05[mm] 
]

r;,rla|nian,e substancji nlebezpiecznych P aIrz Kańa charakterystył, 
,

1udostepniona na stlonle
i"ternetowej www skaIa com,pl}

10.WlaŚciwości użytkowe wyrobu okreśtonego w pkt 1 i 2 sa zgodne z właściwościami użytkowyr
Niniejsza deklarac1a właściwości uzytkowych wydana zostale na wyłączną.dpowiedzialnośc p.oducentl

Marek Gry
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ni deklarowanymi w pkt 9.
: ok:eślonego W pkt 4
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D E KLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
EKAŁA KG
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§KAŁATYCHY l Spółka u ograniczoną odpowiedziainością Sp,K,

ul.Towarow:23iTychy43-1§0|teł.323264312tkontakt@skala.:om.plIwww.skala,com.pl|ĘSkałaTychy


