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1.

NiepoMazalnv kod identvfikacvinv tvpu wvrobu:
cEKoL ZU-2 cM 01P

2.

zamiezone zastosowanie lub zastosowania:
Dwuskł adnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca, stosowana w postaci ciekł ej, pod pł ytki
ceramiczne mocowane klejami zgodnie z EN 12OO4.

3. Producent:
C E KO L ZU-2 Dwuskł ad ni kowa zapraw a uszcze

l

n iaj

ąca

CEDAT Spół ka zo.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,
e-mail: technoloqia@cekol. p|
4. Upoważ nionv przedstawiciel:
Nie dotyczy
5, svstem lub svstemv ocenv iwervfikacii stał oś ciwł aś ciwoś ci
System 3

6a. Norma zharmonizowana:
PN_EN 14891.2012
Jednostka lub iednostki notvfikowane:
lnstytut Materiał ów Budowlanych i Technologii Betonu Spół ka z o.o. Warszawa
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
7. Deklarowane wł aś ciwoś ci
uzvtkowe

Zasadnicze charakterystyki

wł aś ciwoś ci
uż ytkowe

zharmonizowana
specyfikacja techniczna

>

0,5 N/mm2

PN-EN 14891

Przyczepnoś ćpo dział aniu wody

>

0,5 N/mm2

PN-EN 14891

Przyczepnoś ćpo stazeniu termicznym

>

0,5 N/mm2

PN-EN 14891

>

0,5 N/mm2

PN_EN 14891

Przyczepnoś ćpo oddział ywaniu wody wapiennej

>

0,5 N/mm2

PN-EN 14891

Przyczepnoś ćpo oddział ywan u ch lo rowa nej wody
Zdolnoś ódo mostkowania pęknięó:
- w warunkach znormalizowanych

>

0,5 N/mm2

PN-EN 14891

P rzy

P rzy

czepnoś ć począt kowa

czepnoś ć po

cy kl

ach zamr aż ania i r ozmr aż ania

i

- w niskiei temperaturze (-SoC)

wodoszczelnoś ć

ż 0,75 mm

PN-EN 14891

> 0,75 mm
Brak przenikania

PN-EN 14891

Wł aś ciwoś ci
uzytkowe wyrobu okreś lonego powyż ej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
wł aś ciwoś ci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wł aś ciwoś ci
uż ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 30512011 na wył ączną odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego powyż ej,
W imieniu ptoducenta podpisał a:

Gdańsk,
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