
1. Nlepowtarzalny kod ldentyflkacyJny typu wyrobu: SKAŁA KG3

2. Numer typu, pal1ii lub serii lub jakikolwiek inny element
umożliwiający identyfikację wyrobu budow|anego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust, 4:

Pozostałe informacle towarzyszące zlakowaniu C§ tj, nr pańii,
zakład produkcyjny

ljgudll(l lld e(yKlęU|e lldKlgJ9l]€J ]]d uPdnu!!dI
Wyrobu

3. Przewidzian e przez prod ucenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budow|anego zgodnie z mającą
za§lo§owanie zharmonizowaną sp€cyfikacją lechniczną:

Zapravła murarska cementowa, wytwarzana w zakładzte,
Wedłu§ projektu do .,enkich §poin iT), D§ StoSoWania na Sclany
muro!y€, słupy i Ścia.y działowe.

4, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub za§trzeżony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producelta, wymagany
zgodnie z ań. 11 usl, 5:

Wprovladzony do obrotu i wyprodukowany przez.
§KAŁA TYaHY §półka z ograniczr:ną odpowiedziaInościq §p. K.
u|, Jowarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska

5. W sao§§wlych przypadkach nazwa i adres kontaktowy
upoważnionego plżed§tawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w art. 'l2 us(. 2:

l.iie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrcbu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

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

Pl,,l-EN 99E-2,2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do xlri*.
Cześc 2, Zaprawa murarska
Sieć Badawcza Łukasiewicz- l.§aya.]a Cera..iki i Materiałórv
8l-;dowlanych, Odzjał Szkła i Materiaiów BudowIanych vl
Krakowie, ul. Cementowa ], 30-969 Xlaków.
Notyfikacja '14E7,

Ceńyfi kat ZKP 1 487 -CP R-OE7-03

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

Nie dotyczy

9. Dek]arowane właścixości użfi kowe;

Zasadnicze charakterystyki Właścilvgści t-tzylkowe Zharmo:,llzowan a

§pecyf'k3cja tech nicZna

YVytaymałość na śc!skanie Kat M5(>5}.llmm')

W}łrzymałość spoi1,1y - poczqtkowa wytrzymałośc na sclnanle
zapraw murarsk::i":

> 0,3 [N/mm:]
(wańośc tabelaryczna)

Wyłrzymałośó spoiny - wytrzymałość na rozciąga:":ie ptzy zgtnaniu NPD

zawańo§ć rhlorków ś0,1 [',6i

Reakcja aa ogień Klasa A1

Absorpcja wody s 0,5 fkgi m2,min! !]

Współczyn nik przepuszczaI nośc pary wod nej M 5i20 (wartośc tabe:aryczna)
Pl,i-El,] 998-2 2016_1 2

Współczyn ni k przewodzenia ciepła 0,45 ff/]l K] d|a P.30%
0,49 |Y/]n K] d|a P=90o/o
(WaftośCi tabeIaryczne;

Trwa}ośc. nrrozoodporność * ubytek masy

Trwałośc. mrozoodplrllcaa - spadek wytrzymałości na zglnanle

Gęslośc stwardniałej zaprawy
rr akcja kl uszyvl

Ut,laInlanle substanc ji niebezpiec7^y6^

]

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zg<
l,Jinle.jsza deklaracja ,rłrś.iv/ości uuylkovlych wydana zostaje na wyłć

W imieniu producenta podpisal (-a):

Tychy 2n.08.2018
Al,tualiżar.ja 3 a8 2D:D ,łl pki 7

ś 3 |o/ó]

= 
1a |%)

ok 1500 [kg/m3]

ś 0,5 [mrnl

P atr z KaĄa 6r3.3(f 3t ystykl
(lldosl9pniola na §tronie
i.}l3rnetowej WWW,skaIa,com, p|)

:dne z właściwościami użytkowymi
1czną odpowiedziaInośc produoenla c

Malek Grylev
członekzarz

dek|arowanymi w pk1 9,
kreślolego w pk 4

vicz
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3 EKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
SKAŁA KGB

Nr 3WU/30/§KAŁA KGB/08
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SKAŁA ryCHY I Spółka z ograniczoną 0dpowiedziaInością §p.K,

u'. Towarowa 23 | Tychy 43-1O0 | tel. 32 326 4312 | kontakt@skala,com,pl I wwwsk:la,com.pl l Tl Skała Tychy


