
DEKLARACJA WŁASCWOŚCI UŻYIXOWYCH

§KAŁA zMP
Nr D!YU/1 6ISKAŁA Zńń? la107 2913

kod identyfikacyjny typu Wyrobu: SKAŁA Zl\4P

2, NU.neI ty?u, partii lub serii lub jakikolwiek inny e!eme*: lnożliwiaiący
identyJikacię wyrobu budowlanego! wymagany zgodnie z arl, 11 ust. 4:

POżOsta]9 lnlormacie loyrarzyszac,. żi3kr*3i]r CE ti, nr pa{]], Zakład

produkcy;ny l nne dane, podano la opaiolłanlu v.,yrobl,

3. Przewidziane pneż pr.du.enta zamierzone zastosowanie lub

ża§losowania wyrobu budo]}rIa§egc zgodnie z maiącą zastosowanie
zharmonizowaną specyf ikacją techniczną:

Zaraa!fua m ! rarska S;(}LA Zfuł P !,r),,t\ĄalZena Vlj Zeł'a0:le według p|:ap]s!,

ogr:lle3o przgznaczenla iG), do sttlsot,lania wetr,,nątr: ] la że$nąlrź, na

śclany murowe . silpy śc ary dz alot,le,

4, §azwa, za§tEeźona §az8a handlowa lub zaslrzeżony żnak łowalo§,.y oraz
3d,es kontaktoBry produce.ta, vlY§agany zgodnie z ąrt, 11 ust, 5:

Wplowadzony do cbrotu i uryprodukowany przez:

SKAŁA TYcHY spolkaz agraniaoną odpowiedzialnością §p. K,

ul. Torłarov/a 23, 43- 100 Tychy, Pol§ka

5, w §tos3tirlych pnypadkach nazwa iadres konaaktolły upoważnionąo
przedstaxicielą które§o polnomocnictwo obeir*rie zadania określone w arl.

12 Ust. 2:

Nie dotyCZy

§. §y§tem lub systemy oceny i weryfikacji stalości Wlaściłnści uźytkowych
wyrobu budowianego określone w zalączniku V:

Syslel,,] 4

?. W paypadku deklaracji wlaścitości użytko,dyci 
'otyczące| 

wyrobu
budowlaaegc obięlego normą zhannolizowaną;

PN-EN 908-2:2016-12 Wymagania d0tyczące żapra$j do murćw. Część 2:

Zapra!!a muralska

8, lĄ/ pnypadku deklaracji właściwości uźytkowych dotyczącej wyrobu
b!dowlanego, dIa ktćlego wydana Zo§tala europei§ka ocena tochnicż,x:

!;. dOtycZy

9. Deklarowane wlaściwości użytkowe:

Zasadn cz,o Chel:kle rysili] 'll1aśc]i/Ośc 
!Zyt(ar,:! Zharmonizowana specyf ikacla

1echnicZna

Wytrzynalość na ściskanie Kat. [i]lC (> 10 Nimm')

PN-EN 99:-2:2!i5_12

Proporcje składników Cenert 0k, 150/0, Wapno 0k, 3D/r,

'<au§z.y\,,la 

0k, 32Yi,

żallalcść clilclkót,L ś 0,1 |0/0]

R-"aki:]a a: al]iń K]asa A1

Abs0],pc], !r3dy < 0,8 |kg/m'. mln":]

W:pólczynnlk przeplszc:alnoścl pary wod ne1 ! 15/35 i]r,a],:0ść tabelarycz.]a)

§:półczynn k przellt:dzella rllpła 0,B2 |W/m.K] d]a P=50ło
0,89 Mim.K] dla P.90%
(warlośc j larelaryczne dla gęstości

1B00 kglm3 )

Tnłtałość (odpotność na zamtazanie-Odrn rażanie)

S-l..', O|/) \/.ę

1r. wlaściwości użytkorlle wyrobu określonego Y,/ pkt t l 2 są zgodne z wlaścitl
illr:elsza der arac a łłaśrlt,lcśr lrżylko\łych ,"lyCala zcisił;e la l,yląrzlą odpot,li,",

W imieniu próducenta podpisal {-a);
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SKAŁATYCHY l Spółka z ograniczoną odpow;edziainością Sp,K.

u]. Towarowa 23 | Tychy 43-1OO I te l. 32 326 4312 ] kontakt@ska!a.corn.p| | www.skala.com.pl | li §kala §chy


