
KRAJowA DEKLARACJA ZGoDNoŚcI
NR 1/2013

l. Producent wyrobu budowlanego: KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 15-17
87_880 Brześć Kujawski

2. Nanła wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków systemem KLEIB, w którego skład wchodzą:

2.I. Zaptawaklejąca o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB Cl Zaprawa
klejąca do prryklejania pĘt styropianowych, FASAKOL Bl' Zaprawa klejąca do
prryklejania płyt styropianowych lub PROFIT Zaprawa do przyklejania
styropianu, ptzeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoza,

2.2. Zaprawa klejąca o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB C2 Zaprawa
klejąca do prryklejania pĘt styropianowych i do zatapiania siatki' KLEIB C2B
Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki,
FASAKOL F2 Zaprawa klejąca do prryklejania pĘt styropianowych i do
zatapiania siatki, FASAKOL B2B Zaprawa klejąca do prryklejania płyt
styropianowych i do zatapiania siatki lub PROFIT Zaprawa do prryklejania
styropianu i zatapiania siatkio ptzęznaczona do mocowania płyt styropianowych do
podłoŻa oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej,

2.3. Preparat gruntujący o zamiennie stosowanychnazwachhandlowych: KLEIB C3 lub
FASAKOL B3, ptzeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralną i
akrylową wyprawę tynkarską,

2.4. Preparat gruntujący o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB C3S lub
FASAKOL F3S, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikatową
wyplawę tynkarską'

Ż.5. Mineralna zaprawatynkarska o zamiennie stosowanychnazwach handlowych:
KLEIB C4 Tynk mineralny lub FASAKOL F4 Tynk mineralny,ptzeznaazona do
wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka" w odmianie do 1,5 mm oraz do
Ż mm maksymalnego uziamienia wypełniacza,

2.6. Akrylowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwachhandlowych: KLEIB C5
Tynk akrylowy lub FASAKOL F5 Tynk akrylowy, przeznaczona do wykonlvania
wypraw tynkarskich o fakturze ,,bara:7ka", w odmianię do 1,5 mm oraz do 2 mm
maksymalnego uziarnienia wypełniacza,

2.7. Silikatowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C6
Tynk silikatowy lub FASAKOL B6 Tynk silikatowy) przeznaczona do wykonywania
wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka", w odmianie do 1,5 mm oraz do 2 mm
maksymalnego uziarnienia wypeł niacza,

2.8' Silikonowa masa tyŃarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB
C7 Tynk silikonowy, FASAKOL F7 Tynk silikonowy lub BSL Tynk silikonowy,
przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka", w odmianie
do 1,5 mm oraz do 2 mm maksymalnego uziarnienia wypełniacza,

2.9. Siloksanowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB
C8 Tynk siloksanowy, FASAKOL F8 Tynk siloksanowy lub BSK Tynk siloksanowy
ptzęZnaczona do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baralka", w odmianie
do 1,5 mm otaz do 2 mm maksymalnego uziamienia wypełnlacza,

2.I0. Farba akrylowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Ql lub
FASAKOL Ql przeznaczona do malowania akrylowej wyprawy tynkarskiej,



Z"lL Farba silikatowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q2 lub

FASAKOL e2 przeznaczona do malowania mineralnej lub silikatowej lvypralvy

tyŃarskiej,
2.12. Farba silikonowa o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB Q3lub

FASAKOL e3 przeznaazonado malowania mineralnej lub silikonowej lvypravsy

tynkarskiej,

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego; PKWiU 23.10.13.0 -zaprawy klejące;

pxŃiu zÓ.so.rr.o _roztwór gruntujący; PKWiU 26.64.10'00.90 - zaprawy

Ęnkarskie, PKwiU 24.30.11'50.16 - farby'

4. Przeznaczenie i zalrres stosowania wyrobu budowlanego.' Do wykonywania ociepleń ścian

zewnętrznych budynków systemem KLEIB polegającym na mocowaniu do istniejących

ścian, od zewnątrą warstwowego układu, składającego się ze sfyropianu jako materiału

termoizolaryjnego.

5' Specyfikacja techniczna: Aprobata TechnicznalTB nr AT_15_8239lŻ013 ,,,Zestaw

*y.oto," do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB''
*yduttu przezlnstytut Techniki Budowlanej w warszawie.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

ITkład llęIttUvY

Poz. Właściwości Wymagania

1 Woaocr'łonnŃÓ po 1 h, g/m2:

o warstwa zbrojona
o układ z tynkiem mineralnym
. układ z tynkiem akrylowym
o układ z tynkiem silikatowym
o układ z tynkiem silikonowym
o układ z tvnkiem silokgqnglvun 

-

< 100
< 500
<250
< 600
< 100
< 200

2

J

4

wódoabnnoŚapo 24 h, glmz''

. warstwa zbrojona,
o układ z tynkiem mineralnym
. układ z tynkiem akrylowym
. układ z tynkiem silikatowym
. układ z tynkiem silikonowym
o układ z tynkiem siloksanowym

ś 300
ś 700

ś 600
ś 950
< 500
ś 500

lv rozooo pornośc warstwy wierzch niej brak zniszczeń typu : rysy'
wykruszenia, odsPojenia,

sPecherzenia

FE'czepnoŚÓ'arstwy zbrojonej do

styropianu, MPa, Po cYklach > 0,08

> 0,085

6

P rzy czepnoŚc warstwy Wlerzcn n le.; o.o

cfuńniantl MPa (warunki laboratoryine)

Prą'czepność warstwy wierzch n iej do

stvrooianu, MPa (Po starzeniu)
> 0,08

7 Frzyo.zeFńo ŚaÓ Wa rstwy wie rzc h n iej d o sty ro_

oiańu, Mpa(pocykl@
> 0,08



8 odporność na uderzenie, kategoria:
o układ z tynkiem mineralnym
o układ z tynkiem akrylowym
o układ z tynkiem silikatowym
o układ z tynkiem silikonowym
. układ z tynkiem siloksanowvm

ilt
il
il
lt

il
I opor dyfuzyjny względny warstwy

wierzchniej (warstwa zbrojona + środek
gruntujący + wyprawa tynkarska + farba
elewacvina). m

Ś2,0

10 Klasyfikacja ogniowa w zakresie roz-
przestrzeniania ognia przez ściany pzy
działaniu oonia od stronv elewacii

nierozprzestrzen iający ogn ia
(NRO)

Zaprawy klejące

Poz. Właściwości

Wymagania

KLEIB C1 / FASAKOL
F1IPROFIT Zaprawa do
przykleja n i a styropia n u

KLEIB C2l KLEIB C2Bl
FASAKOL F2l

FASAKOL F2Bl PROFIT
Zaprawa do

przyklejania styropianu
i zatapiania siatki

1 Wygląd zewnętrzny w postaci fabrycznej sucha, jed norodna mieszanka, bez zbryleń i

obcvch Mraceń
2 SęstoŚÓ nasypowa, kg/dm 1,64 x 10% 1,56 ł.10%
3 ZawańoŚĆ popiołu w temp. 450 oC, o/o 99,0 - 99,4 99,2 - 99,6

Ą odpornoŚÓ na powstawanie rys
skurczowvch w warstwie do orubości 5 mm

brak rys

5 PzyczepnoŚÓ, MPa:
a) do betonu:

w stanie powietzno-suchym
po 48 h zanurzeniaw wodzie + 2 h
suszenia
po 48 h zanurzeniaw wodzie + 7 dni
suszenia

b) do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym
po 48 h zanurzeniaw wodzie + 2 h
suszenia
po 48 h zanurzeniaw wodzie + 7 dni
suszenia

>0,25

> 0,08

>0,25

> 0,08

> 0,03

> 0,08

Preparat gruntujący KLEIB C3/ FASAKOL F3

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbryleń i

zanieczv szcze ń m ech a n icznych

2 GęstośÓ objętoŚciowa, g/cm3 1,71 x 10 0/o

3 ZawańoŚc suchej substancji, % 71,4 C3,6/+7,1)

4
ZawańoŚć popiołu:

- wtemp.450oC,%
- w temp. 900 oC, %

84,4 -93,2
56,3 - 62,3



Preparat gruntujący KLEIB C3s/ FASAKOL F3S

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbryleń i

zanieczv szcze ń mech a n icznvch

2 GęstośÓ objętoŚciowa, g/cm3 1,71x10%
3 ZawartoŚĆ suchej substancji, % 71,7 (-3,61+7,2)

4
ZawańoŚÓ popiołu:

wtemp.450oC,o/o
w temp. 900 oC, %

87,0 - 96,2
59,9 - 66,2

Mineralna zapraw^ Ęnkarska KLEIB C4l FASAKOL F4

Poz. Właściwości Wymagania

I Wygląd zewnętrzny
sucha, jednorodna mieszan ka
bez zbrvleń i obcvch wtraceń

2 GęstoŚc nasvpowa, kq/dm 1.41 x 10o/o

3
ZawartoŚÓ popiołu w temp' 450 'c'
%

95,0 - 99,0

4
odpornośc na występowanie rys
skurczowvch

brak rys

Akrylowa masa tynkarska KLEIB C5/ FASAKOL F5

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbryleń i zanieczyszczeń
mechanicznvch

2 GestośĆ obietoŚciowa. o/cm3 2,0t10%
3 ZawańośÓ suchei substancii, % 86.5 (-4.3/+8.7)

4
ZawańoŚc popiołu:

wtemp.450oC,o/o
wtemp. 900 oC, %

90,7 -94,7
50,8 - 54,8

5
odpornośÓ na występowanie rys
skurczowvch

brak rys w warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średn icv naiwiekszeo o ziarna

Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6l FASAKOL F6

Poz. Właśclwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbryleń i zanieczy szczeń
mechanicznVch

2 GestoŚÓ obietoŚciowa. o/cm3 1.99 r 10 %

3 ZawartoŚÓ suchei substancii, % 82,9 G4.11+8,3\

4

Zawańośc popiołu:

w temp. 450 oC, o/o

- w temp. 900 oC, %

94,0 - 98,0

56,5 - 58,5

5
odporność na występowanie rys
skurczowvch

brak rys w warstwie o grubości rÓwnej
Średnicv naiwiekszeq o ziarna



Silikonowa masa Ęnkarska KLEIB C7 Tynk silikonowy/ FASAKOL F7 Tynk silikonowy/
BSL Tynk silikonowy

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbryleń i zanieczy szczeń
mechanicznvch

2 GestoŚÓ obietoŚciowa. o/cm3 1'91 ż 10 %
3 ZawańośÓ suchei substancii. % 83.3 (-4.2/+8.3)

Ą

ZawańoŚĆ popiołu:

- wtemp.450oC,o/o

- w temp. 900 oC, %

87,0 - 96,2

56,9 - 62,9

5
odpornoŚÓ na występowanie rys
skurczowvch

brak rys w warstwie o gruboŚci rownej
średnicv naiwiekszeo o ziarna

Siloksanowa masa tynkarska KLEIB C8 Tynk siloksanowy/ FASAKOL F8 Tynk
siloksanowy / BSK Tynk siloksanowy

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbryleń i zanieczy szczeń
mechanicznvch

2 GestośĆ obietoŚciowa, q/cm3 1,93 t 10 %

3 ZawartoŚÓ suchei substancii. % 83.9 (-4,3/+8,4)

4
ZawańoŚĆ popiołu:

- w temp. 450 oC, o/o

w temp. 900 oC, %

87,3 - 96,5

55,7 - 61,5

5
odpornośÓ na występowanie rys
skurczowvch

brak rys w warstwie o gruboŚci rÓwnej
średn icv naiwiekszeo o ziarna

Farby elewacyjne. Farba akrylowa KLEIB Ql/ FASAKOL Ql i farba silikatowa KLEIB
Q2l FASAKOL Q2

Poz. Właściwości
Wvmaoania

KLEIB Q1/
FASAKOL Q1

KLEIB Q2/
FASAKOL 02

KLEIB 03/ FASAKOL 03

1 Wygląd jednorodna ciecz bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych

2
GęstoŚĆ objętoŚciowa,
o/cm3

1,57 t 10 o/o 1,52 ł 10 o/o 1,56 r 10 %

3

ZawartośĆ popiołu, %,
w temp.:
- 450"C,
- 900'c

76,6 - 80,6
49,9 - 53,9

77 ,8 - 81,8
75,7 -79,7

79,3 - 87,7
54,3 - 60,1

4
ZawańoŚÓ suchej
substancjiw temp.
105 "C, %

68,3
(-3,1/+6,8) 61,7 (-3,11+6,2) 65,8 (-3,3/+6,6)



7. Narwa i numer alcredytowanej jednostki cerĘfikujqcej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w
zastos ow anym sys temie o ceny z godno ś ci wyrobu budowlane go :

InsĘtut Techniki Budowlanej - jednostka noĘfikowana nr 1488o posiada akredytację PCA nr
Ac 020. Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji nr ITB _ 0400lz.

Deklaruję zpelnąodpowiedzialnością' żezestaw wyrobów jestzgodnyzespecyfikacją
techniczną wskazaną w punkcie 5.

Dyrektor ds. produkcii
Główny Technolog'

Bogttmił Torłop

Btześć Kuj awski, 24.04.2013
{o

Miejsce i data wystawienia


