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1. Niepowtarzalnv kod identvfikacvinv tvpu wvrobu:

CEKoL ZT-02 GP csll

W1

2. Numer tvpu, pańii lub serii lub iakikolwiek innv element umozliwiaiacv identvfikacie wyrobu
budowlaneqo, wvmaqanv zqodnie z ań. 'l,t ust. 4:
CEKOL ZT-02, produkcja ciągł a, symbol pańii znajduje się na boku opakowania
3. przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wvrobu budowlaneqo
zqodnie z m aiaca zastosowan ie zharmonizowana specvfi kacia tech n iczna
Zaprawa tynkarska na spoiwach nieorganicznych (cement, wapno) do zastosowania zewnętrznego
wewnętznego na ś cianach.
Maszynowe i ręczne wykonywanie tynków tradycyjnych,
:

i

4. Nazwa, zastzeż ona nazwa handlowa lub zastrzezonv znak towarowv oraz adres kontaktowv
producenta, wvmaqanv zqodnie z ań. 11 ust. 5.
cEKoL ZT-02

CEDAT Spół ka zo,o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel, +48 58 76821 01,
e-mail; technologia@cekol. pl

w stosownvch pzvpadkach nazwa i adres kontaktowv upoważ nioneoo pzedstawiciela, którego
peł nomocnictwo obeimuie zadania okreś lonew ań. 12 ust.2:

5.

Nie dotyczy
wvrobu budowlaneoo
6. svstem lub svstemv ocenv iwervfikacii stał oś ciwł aś ciwośuzvtkowvch
ci
okreś lonew zał aczniku v:
System 3

7,w pzvpadku deklaracii wł aś ciwoś ciuzvtkowvch dotyczącei wyrobu budowlaneqo obieteq
zharmonizowana:
lnstytut Mineralnych Materiał ów Budowlanych w Krakowie
Zakł ad Betonów, Zapraw i Kruszyw
Pzeprowadził ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń w systemie 3 i wydał :
Sprawozdanie z badań nr 33/05 z dnia1O.06.2005r.
8. w przvpadku deklaraciiwł aś ciwoś ci
uzvtkowvch dotvczacei wvrobu budowlaneqo, dla którego wvdana
został a europeiska ocena techniczna:
Nie dotyczy

Zasad

zharmonizowana
specyfikacja techniczna

icze charakterystyki

n

2,0 N/mm2

PN-EN 998-1:2004

0,3 N/mm'- Fp: B

PN-EN 998-1 .2004

0,4kglmz.min0,5

PN-EN 998-1 .2004

Wytrzymał oś ó na ś ciskanie

>
>

Absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym

=

PN-EN 998-1:2004

Współ czyn n k przepuszczalnoś cipary
wodnej (p)
i

Współ czyn

n

i

k przewodzen ia ciepł a

0,51

PN-EN 998-1:2004

Wm.K

PN-EN 998-1:2004

10. wł aś ciwoś ci
uzvtkowe wvrobu okreś loneoow pkt 1 i 2 sa zqodne z wł aś ciwoś ciami
uzvtkowvmi
deklarowanvmiw pkt 9.
Niniejsza deklaracja wł aś ciwoś ci
uzytkowych wydana zostaje na wył ączną odpowiedzia|noś ó producenta
pkt
okreś lonegow
4.
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Gdańsk, 01 lipca 2013
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