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8. odpowiednia dokumentacia techniczna lub specialna dokumentacia techniczna:

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 ytkowych v,lydana zostaje zgodnie z rozponądzeniem (UE) nr 305/2011 na wył ączną odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego
powyż ej.

W imieniu producenta podpisał (-a):
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacvjny typu wvrobu: CEKOL CS-12 C2ES'1

2, zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy do pł ytek, o podwyzszonych parametrach, z wydł uż onym czasem otwańym, odkształ calny, do

i na zewnatrz. Na oodł ooi i ś cianv C2ES1
3. Producent:

CEDAT Spół ka zo,o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,
e-mail: technoloqia@cekol. pI

4. Upoważ nionv przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System lub svstemy oceny iweryfikacii stał oś ciwł aś ciwoś ci
System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 12004:200Z+4'1 ',2012 Kląe do pł ytek - Wymagania, ocena zgodnoś ci, klasyfikacja i oznaczenie

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Technical and Test lnstitute for Constructions Prague, 1020
szkł a, ceramiki, Materiał ów oqniotrwał vch i Budowla

6b. Europeiski dokument ocenv: Nie dotyczy
Europejska ocen techniczna:
Jednostka ds. oceny technicznej:

Zasadn icze charakterystyki zharmonizowana
specyfi kacja tech n iczna

Reakcja na ogień EN 12004:2OO7+A1.2O12

Wytrzym ał o ś c zł ącza, 1ako :

EN 12004:2007+A1:2012

Tnł ał oś ć:
. przyczepnoś ć po starzeniu termicznym
. przyczepnoś ć po zanurzeniu w wodzie

zamr aż ani a- r o zm r aż ani a

1,0 N/mm2
1,0 N/mm2

12004,.2007 +A1:2012
12004,,2007 +A1:2012

12004,,2007 +A1:2012

EN
EN
EN

Uwal n ian ie/Zawańoś c su bstancj i n iebezpiecznych EN 1 200 4:2007 + A1,,20 1 2
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