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Parlameńtu Euiopejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Ępu
wyrobu:

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek
lnny element umozliwiający idenĘrfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
aft. 11 ust. 4:

3. Przewidziane przez producenta zamierzone

zastosowanie

.

lub

zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
specyfikacją techniczną:

4" Nazwa, zastrzeŻona nazwa handlowa lub
zastrzeŻony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z
aft. 11 ust. 5;

masiffi

ElasĘczna jednoskładnikowa
Hydro.
DMP - wyrób dyspersyjny nieprzepuszczający wody
stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie wody
Numer partii podany na opakowaniu
(godzina i data produkcji)
KLEIB Hydro jest elasĘczną, jednost<łaońit<ową rolĘ
izolacyjną, przeznaczoną do uszczel n ia n ia nasią'kl iwych
podłozy mineralnych, jak Ęnki cementowe i
cementowo-wapienne, beton, Ęnki gipsowe oraz płyĘ
gipsowo-kaftonowe. Jest głównie przeznaczona do
wyko.nywania elasĘcznych powłok gruntujących pod
płytki ceramiczne, stosowanych wewnątrz budynków
do
uszczelniania ścian i podkładów podłogowych w
pomieszczeniach z bezciśnieniowym oddziaływaniem
wody,np. w łazienkach, toaletach, kuchniach,
suszarniach. KLEIB Hydro zalecana jest do wykonywania
uszczelnień w mokrych strefach pomieszczeń takich jak
wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów'
Na warstwę folii mozna stosować kleje do płytek
ceramicznych produkowanych w firmie KLEIB.
KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa I5-L7
B7-BB0 BrześcKujawski
Telefon: (54) 233 82 83
Fax: (54) Z5ZZB70
e-mail : biuro@kleib.pl
www.kleib.pl
Nazwa KLEIB Cjest zastrzezona

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

lub systemy oceny i weryfikacji
stałościwłaściwości
uzytkowych wyrobu

6. System

budowlanego określone w załączniku V:

7.

w

przypadku deklaracji

właściwości InsĘĄut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka
uzytkowych doĘczącej wyrobu budowlanego
noĘfikowana nr t4B7 przeprowadziła ustalenie
Ępu
objętego normą zharmonizowaną: PN_EN
wyrobu na podstawie badań typu w oparciu o próbki
14891:2012
pobrane przez producenta w systemie 3 i wydała
Sprawozdania z badań nr SBl7l15lN i 109/r5lSG
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B.

W

W
W
przypadku deklaracji

właściwości
uzytkowych dotyczącój
wyrobu

budowlanego, dla którego wyoana została
europejska ocena techniczna :

9. Deklarowane właściwości
uzytkowe:
Zasadnicze CharakterysĘki

Waściwościuzytkowe

Klasa reakcji na ogień

Zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

>0,5 N/mmz
Przyczepność po kontakcie z

wodą

>0,5 N/mmz

Przy czepnośćpo starzen iu
termicznym

>0,5 N/mmz

P

rzy czepnośćpo cyklach

zam r ażani a- roz

m ra za n

i

>0,5 N/mmz

a

Przyczepność po kontakcie z
yodą wapienną

ż0,5 N/mmz

Przyczepność po kontakcie
wodą chlorowaną

>0,5 N/mmz

Wodoszczelność
Zdolnośćdo mostkowania z
pękań w warunkach
znormalizowanych

brak przenikania

PN-EN 7489t:ZOr2

i

Ś 20g przyrostu masy

10' Właściwości
użytkowe wyrobu określonew pkt 1 i 2 są
zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanym w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości
użytkowych wyrlana zostaję na wyłączną
od powiedzia l nośćprod ucenta okreśiorreg;
;' pki ł.
W imieniu prooućerrti poopisał'
Bogumił Torłop - Dyrektor ds. produkcji
(nazwisko i stanowisko)

Dyrektor ds. produkcji

BrsgłuniłTbrłop
BrześćKujawski, 2Ot6.OI.2g

str" 2

