
DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYIXOVVYCH
Nr ZMT

Niepowtazalny kod identyfikacvjnv typu wvrobu: CEKOL ZMT-20

zamiezone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia wytwarzana w zal<ł adzie wedł ug przepisu (G).
Zapr aw a tyn ka rs ka og ól n eg o przezn aczenia ( G P )
Przeznaczona do ś cian murowanych, stropów, sł upów i ś cian dział owych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego

Producent:

CEDAT Spół ka z o.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 7682101,
e-mail: technologia@cekol.pl

uooważ nionv orzedstawiciel: Nie dotvczv

§y§tęm lgb systęmy p,_ en}{ i \v_eryfikąęii stalq§qi wł aś ciwoSci : System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1 :2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Częś c 1 : Zaprawa tynkarska
EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Częś ć 2: Zaprawa murarska
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane wł aś ciwoś ci uzvtkowe:

Zasadn i cze charakterystyki Wł aś ciwoś ci uż ytkowe zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcia na oqień A1

EN 998-'l:2010
EN 998-2:2010

Wspoł czynnik przewodzenia ciepł a , Aro,ory (wańoś ć tabelaryczna)

Gęstoś c, kg/m3

< 0,82 Wm,K dla P=50%
ś  0,89 W/m,K dla P=90%

1760 - 1890
Substancje niebezpieczne p atrz karta c ha ra kte rvstvki

dla zaprawy tynkarskiej :

Absorpcja wody W,| EN 998-1:2010

Wspoł czynnik przepuszczalnoś ci pary wodnej, p 25 EN 998-1 :2010

Przyczepnoś c > 0,3 N/mm2,FP-B EN 998-1:2010

Truał oś ć (odpornoś c na zamraż anie-odmrazanie) Zaprawa mrozoodporna EN 998-1:2010

dla zaprawy murarskiej ;

Proporcje skł adników: cement/kruszywo 1:5 EN 998-2:20'l0

zawańoś ć chIorków < 0,1 o/o EN 998-2:2010

Absorpcja wody s 0,4 kg/m2,min0,5 EN 998-2:2010

Przepuszczalnoś ó pary wodnej, współ czynnik dyfuzji pary wodnej p

(wańoś ó tabeIaryczna)
15/35 EN 998-2:2010

Tnrał oś ć- ubytek masy po cyk|ach zamraż aniał ozmraż ania ś 2% EN 998-2:2010

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

W imieniu producenta podpisał a:

E!GEltAT

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakoś ci

DYRĘKToR-KóNT7Pn::i;7

rnł  {ł ł : AĄna"Guteh._G.d.ąń s.K, . . 1.?. Q 9 _ 291 _7.
( miejsce i data Wydania )
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