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Producent:

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

Upoważ nionv przedstawiciel: Nie dotyczy

NiepoMazalnv kod idenhrfikacvinv typu wyrobu: CEKOL ZrI\t-04 CT-C25-F5

zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 13813:2002 Podkł ad podł ogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych

EN 998-1 :2016Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), wytwazana w zakł adzie, pzeznaczona do ś cian
Do stosowania

Svstem lub systemy ocenv i wervfikacji stał oś ci wł aś ciwoś ci : System 4

Norma zharmonizowana:

EN 138,t3:2002 Podkł ady podł ogowe oraz materiał y do ich wykonania, Materiał y. Wł aś ciwoś ci i wymagania.

EN 998-1 :2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Częś ć 1: Zaprawa tynkarska

Jednostka lub jednostki no§ffikowane: Nie dotyczy

Deklarowane wł aś ciwoś ci uż vtkowe :

Zasadnicze charakterystyki Wł aś ciwoś ci uż ytkowe zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dla podkł adu oodł oqoweqo:

Reakcja na ogień Aln

EN 13813:2002

wvdzielanie substancii korozvinvch cT
przeouszczalnoś ć wodv NPD
p rzeouszczalnoś ć oa rv wod nei NPD
wńzvmał oś ć na ś ciskanie c25
wńzvmał oś ć na zoinanie F5
odpornoś ć na ś cieranie NPD
lzolacvinoś c akustvczna NPD
Dź wiekochł onnoś ć NPD
opór cieplnv NPD
odpornoś ć chemiczna NPD

Dla zaprawv tvnkarskiei:
Reakcia na ooień A,1

EN 998-1 :2016

Wspoł czynnik pzewodzenia ciepł a , ilo,o,y (wańoś ć tabelaryczna) s 0,82 Wm,K dla P=50%

Gęstoś ó, kg/ms 1760 + 5o/o

Absorpcia wodv w2
Wspólczynnik przepuszczalnoś ci pary wodnei, p (wańoś ć tabelaryczna) 15135
Pzyczepnoś ó > 0,9 N/mm',FP-A
Tnrał oś ć (odpornoś ć na zamrazanie-odmrazanie) Zaprawa mrozoodpoma
Substancje niebezpieczne patrz kańa charaktervstvki

Wł aś ciwoś ci uż ytkowe vvyrobu okreś lonego powyż ej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych wł aś ciwoś ci uż ytkowch. Niniejsza deklaracja
wł aś ciwoś ;ci uż ytkowych wydana zostaie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 30il2011 na wył ączną adpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego
powyż ej.

W imieniu producenta podpisał a:

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakoś ci
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