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DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYIXOVVYCH
Nr ZMT

GEltAT

Niepowtazalny kod identyfikacvjnv typu

wvrobu:

CEKOL ZMT-20

zamiezone zastosowanie

lub zastosowania:
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia wytwarzana w zal<ładzie według przepisu (G).
Zapr aw a tyn ka rs ka og ól n eg o przezn aczenia ( G P )
Przeznaczona do ścianmurowanych, stropów, słupów i ściandziałowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego

Producent:

CEDAT Spółka z o.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 7682101,
e-mail: technologia@cekol.pl
uooważnionv orzedstawiciel: Nie dotvczv
§y§tęm lgb systęmy

p,_

en}{ i \v_eryfikąęii

stalq§qi właściwoSci :

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1 :2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Częśc 1 : Zaprawa tynkarska
EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Część2: Zaprawa murarska
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
Deklarowane właściwości
uzvtkowe:

Właściwości
użytkowe

Zasadn cze charakterystyki
i

Reakcia na oqień

A1

Gęstośc,kg/m3

0,82 Wm,K dla P=50%
ś0,89 W/m,K dla P=90%
1760 - 1890

Substancje niebezpieczne

p

Wspołczynnik przewodzenia ciepła ,

zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Aro,ory

(wańość tabelaryczna)

<

atrz karta

dla zaprawy tynkarskiej

c ha ra kte

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

rvstvki

:

Absorpcja wody

W,|

EN 998-1:2010

Wspołczynnik przepuszczalności pary wodnej, p

25

EN 998-1 :2010

Przyczepnośc

>

Truałość(odpornośc na zamrażanie-odmrazanie)

0,3 N/mm2,FP-B

Zaprawa mrozoodporna
dla zaprawy murarskiej

Absorpcja wody

Przepuszczalnośó pary wodnej, współczynnik dyfuzji pary wodnej p
(wańośó tabeIaryczna)

Tnrałość-ubytek masy po cyk|ach zamrażaniałozmrażania

EN 998-1:2010

;

Proporcje składników: cement/kruszywo

zawańość chIorków

EN 998-1:2010

EN 998-2:20'l0

1:5
<

0,1

o/o

EN 998-2:2010

s 0,4 kg/m2,min0,5

EN 998-2:2010

15/35

EN 998-2:2010

ś2%

EN 998-2:2010

WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonegopowyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja
właŚciwoŚci użytkowch wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialnośc producenta okreśIonego
poWyżej

W imieniu producenta podpisała:
Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakości
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