
1. lrliepowtarzalny kod idenlyfikacyjny typu wyrobu: §KAŁA ZB

2. Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny elemenl
umożliwiający identyf ikację wyrobu budowlanego, wyma?any
Zgodnie z ań. ,l1 ust. 4;

Pozostałe informacje towarzyszące znakowaniu CE tj nr gartii,
zakład produkry;ny i inne dane, podano na etykiecie
opalowania wyrobu,

3. Przewidzlan e pżez proclucenta zamierzone zastosowanie
Iub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Wykonywan ie pod ki adów podłog owych wewn ątż obiekóx
budolvlanych
Wyrób do nap.ay/y niekonstrukc.vjnej betonu k|asa R2, do
zastosowania o niskich wyxaganiach odnośnie do własciwosct
.rzyłk.wych w budynkach i pracach inzynierskich,

4, Nazwa, zastrzeżana nazwa handlowa lub zastrzeżony znak
towarowy oraz adres kontakłowy producenta, wymaga.y
zgodnie z art. 1l ust, 5:

Wploxadzony do obrotu l vlyprodukowany przez
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa §p. K
u|. Towarowa 23 43- 1i0 Tychy, Po|ska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy
upowaźnionego przedsiawiciela, którego pełnom§cn ictwo
obejmuje zadania określone w arl. 12 ust. 2:

l,Jie dotyczy

6. §ystem |ub systemy oceny i weryfakac_ii stałości właściwości
użytkowych wyrobu budowtanego określonew załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych doty§zącej
wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-§N 13B13,2003 ,,Podkłady podłogowe oraz materialy ric icl,:

lvykonania, Waściwości i wymagania "

PN-El.] 1504-3 2006,,Wyroby i systemy do ochrony i naprax
konstrukcji betonowych. Deiilicje, wymagania, sterowanie
jakościa i ocena zgodności. 0zęść 3. l,Japratvy konstrukcyjne i

niekonstru kcyjn.,"

8. W przypadku deklaracji właściwości uzytkowy.h dotyczącej
wyrobu budowlanego, dla klórego wydana zostala europejska
ocena techniczna:

|\lie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użyłkowe:

Zasadn icze cha;-aktelystyki Właściwości uzyikovle Zńarmonlzowana §pecyli kacja
technicżna

Reakcja na ogłeń A1o

PN-EN 13813:2003
Wytrzynałlść na ściskarrie C20 (>20 N/mm')

Wytrzyxaicśc na zginanie 14 (>4 Nlmm')

Odpornośó na ścieranie A15 (ś15 cm2/50cm')

Roakcja nd ogień A1 l

Pl,]-EN 1504_3 2006

Jdostep-,ona na stronie
pl}

Wlaymałość na ściskanie Kasa R2

Zawańośc jonów chlorkowyrh S0.05'/o

Przyczepnośc

Kompatybilność cieplna
za*r ażani e, r azmr ażani e

Absorpcja kapilarna

Uv,lal nian ie sub§tancji niebezpiecznycl

:a.5L{Pa
{zerwanie koiezyjne)

>0.5MPa
{zerwanie kohezyjne)

s0,5 kg m' h 05

?alrz Karta charaklerystyki (

internetowej www-skaia com

D§(LARAcJA WŁAśclwoścl UżYTK9WYC H
SKAŁA Z§

§l D\§U/O4/SKAŁA ?WaS

10. Właściwości użytkowe wyrobu olreślonegc w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami uzytkowymi deklarowa::y*i w pkt 9.

1,1iniejsza deklalacja właśclwości uzytkowych wydana żosta.ie na wyłączną odpowiedzialllśc producenla okreslonego ,,ł pkt 4,racja właśclwości uzytkowych wydana żosta.ie na wyłączną odpowiedzialllśc producenla okreslonego ,,ll pkt 4,

W imieniu producenla podpisal {_a}: Marek Grylewicz
Członek Zarządu

Tychy 1§.O§.20,19
i

---l

§KAŁA TYCHY l Spółka z oglaniczoną odpowiedziainością §p,K

ul. Towarornra 23 l Tychy 43-100 | iel. 32 326 4312 ; kontakt€iska la.coN,pl j www.ska la.com.pl I l? Skala Tychy


