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Deklaracja właściwości użytkowych c9,5 I 2013
Deklaracie soorzadzono zqodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1. Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny Ępu
wyrobu:

Zaprawa klejąca KLEIB C9'5 Ęp C1T

2. Numer Ępu, partii lub serii lub jakikolwiek
inny element umozliwiający idenĘfi kację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z

art. 11 ust. 4:

Numer partii podany na opakowaniu
(godzina i data produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
specyfi kacją techniczną :

Klej cementowy normalnie wiązący o zmniejszonym
spływie do przyklejania płytek ceramicznych, terakoĘ,

mozaiki porcelanowej na ściany, sufiĘ i podłogi do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń'

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub

zastrzeŻony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z

arl. 11 ust. 5:

KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa ).5-17

B7-BB0 Brześć Kujawski
Telefon: (54) 233 82 83

Fax: (54) 25ZzB70
e-mail: biuro@kleib,pl

www.kleib.pl
Nazwa KLEIB jest zastrzezona

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art' 12 ust. 2:

Nie doĘczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości uzytkowych wyrobu
budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. w przypadku deklaracji właściwości
uzytkowych doĘczącej wyrobu budowlanego
objętego normą zharmonizowaną :

PN-EN 12004+Altz}Lz
Kleje do płytek - Wymagania, ocena
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.

InsĘtut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka

notyfikowana nr I4B7 przeprowadziła ustalenie Ępu
wyrobu na podstawie badań typu w oparciu o próbki

pobrane przez producenta w systemie 3 i wydała
Sprawozdanie z badań nr 05/14/SG/N

B. W przypadku deklaracji właściwoŚci
uzytkowych doĘczącej wyrobu
budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna :

Nie dotyczy
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9. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze CharakterysĘki Właściwości uzytkowe
Zharmonizowana

soecvfi kacia techniczna
Klasa reakc'ii na oqien F

PN-EN t20O4+A1:Ż0t2
Kleje do płytek -

Wymagania/ ocena
zgodności, klasyfi kacja i

oznaczenie.

Przyczepność przy
rozciąganiu:
x przy czepność początkowa
x po zanurzeniu w wodzie
x po starzeniu termicznym
x po cyklach zamrazania-
rozmrazania

>0,5 N/mm2
>0,5 N/mmz
>0,5 N/mmz
ż0,5 N/mm2

Czas otwafty-przyczepnosc
po czasie nie krótszym niz 20
minut

>0,5 N/mmz

Sołvw wq PN-EN 1308 <0,5 mm

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi dekIarowanym w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedziaIność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Bogumił Torłop - Dyrektor ds. produkcji
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Brześć Kujawski, 20't2.20L3

uvleKtul uo' Prvuq"t'Głowny Technolog

fmieisce i data wvdania)
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