
DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr CS-12

Wydanie: 212014 Data sporządzenia. 06.11.2014

1. Niepowtarzalnv kod identvfikacvinv tvpu wvrobu:

CEKoL CS-12 czE S1

2. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy odkształ calny o podwyzszonych parametrachzwydł uż onym czasem otwańym,
pż eznaczony do pł ytek ceramicznych ukł adanych na ś cianach i podł ogach, wewnątrz i nazewnątrz
budynków.
Mrozo- iwodoodpornazaprawa klejąca do przyklejania metodą cienkowarstwową pł ytek ceramicznych
i kamiennych do podł oż y mineralnych. Moze być wykorzystana do ł ączenia elementów murowych np.
cegieł . Szczegolnie polecana do pzyklejania okł adzin ceramicznych w basenach, fontannach, na
balkonach i tarasach.

3. Producent: CEKOL CS-12

CEDAT Społ ka zo.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 76821 01,
e-mail: technoloqia@cekol. p|

4. U poważ n ionv przedstawiciel :

Nie dotyczy

5. svstem (-vl ocenv iwervfikacii stał oś ciwł aś ciwoś ci uż vtkowvch:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12OO4+A1:.2Ol2 Kleje do pł ytek - Wymagania, ocena zgodnoś ci, klasyfikacja i oznaczenie

J ed nostka l u b jed n ostki n otyfi kowa n e :

TEcHNlcKY n znruŚEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, S.P. , Prosecka 811l76a 190 0o PRAHA 9 -
Jednostka notyfikowana nr 1020
lNSTYTUT CERAM|Kl l MATER|AŁOW BUDOWLANYCH WARSZAWA, ul. Postępu 9,
02-676 Warszawa - Jednostka notyfikowana nr 1487

6b, Europeiski dokument ocenv: Nie
Eu ropejska oce n a tech n icz n a :

Jednostka ds. oceny technicznej:

J ed nostka l u b jed n ostki n otyfi kowan e :

dotyczy



7. Deklarowane wł aś ciwoś ci uż vtkowe

Zasad n icze charakterystyki zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

Wysoka przy czepnoś ó początkowa PN-EN 120O4+A1:2012

Wysoka pż yczepnoś ó po zanurzeniu w
wodzie PN-EN 12004+A1:2012

Wysoka pż yczepnoś ó po starzeniu
termicznym PN-EN 12004+A1,,2012

Wysoka przyczepnoś ć po cyklach
za r aż ani a - r ozmr aż ani a PN-EN 12004+A1,,2012

Wydł uzony czas otwańy: przyczepnoś ć PN-EN 12004+A1,.2012
ł  0,5 N/mm2 po czasie nie

krótszym niz 30 min

Odkształ cen ie poprzeczne PN-EN 12004+A1,,2012

Reakcja na ogień PN-EN 120O4+A1,.2012

8, Odpowiednia lub specialna dokumentacia techniczna: Nie dotyczy

Wł aś ciwoś ci uż ytkowe wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych wł aś ciwoś ci uż ytkowych, Niniejsza deklaracja
wł aś ciwoś ci uż ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wył ączną
odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego powyż ej,

W imieniu producenta podpisał (a):

Gdańsk, F., ł i!, ?l:!!l
m&r inł hańnną Gutek


