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Dekla raćja właściwóści

reklaracie sootzadzono zoodnie z Rozoorzadzeniem Deleqowanei Komisii (UE) nr 574lZOL4

ElasĘczna jednoskładnikowa masa uszczelniająca KLEIB
Hydro.
DMP wyrób dyspersyjny nieprzepuszczający wody
stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie wody
chlorowanei.
jest
elasĘczną, jednoskładnikową folią
KLEIB Hydro
izolacyj ną, przeznaczoną do uszczel n a n ia n a si ą kl iwych
podłozy mineralnych, jak Ęnki cementowe i
cementowo-wapienne, beton, tynki gipsowe oraz płyĘ
gipsowo-kaftonowe. Jest głównie pzeznaczona do
wykonywania elasĘcznych powłok gruntujących pod
płytki ceramiczne, stosowanych wewnątrz budynków do
uszczelniania ścian i podkładów podłogowych w
pom ieszcze n iach z bezciśn en iovvym oddziaływa n iem
wody,np. w łazienkach, toaletach, kuchniach,
suszarniach. KLEIB Hydro zalecana jest do wykonywania
uszczelnień w mokrych strefach pomieszczeń takich jak
wokół kabin prysznicowych, umywaleĘ wanien, zlewów.
Na warstwę folii mozna stosować kleje do płytek
ceramicznvch orodukowanvch w firmie KLEIB.

1. Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu
wyrobu:

i

Ż. Zamierzone zastosowa

nie

:

i

KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa L5-t7
87-BB0 BrześćKujawski
Telefon: (54)233 82 83
Fax: (54) 2522870
e-mail: biuro@kleib.pl
www.kleib.pl
Nazwa KLEIB Cjest zastrzeŻona

3. Producent:

4.

System oceny

i

weryfikacji

stałości

System 3

właściwościużytkowych :

PN-EN L489L:20t2
nr I4B7
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

4a. Norma zharmonizowana
Jednostka noMkowana:

5. Deklarowane właściwoŚci uz1 rtkowe:
Zasadnicze CharakterysĘki
Klasa reakcji na ogień
P

rzy czepnośćpoczątkowa

Przyczepność po kontakcie z
wodą

użytkowe
Właściwości

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

F

>0,5 N/mm2
>0,5 N/mm2

str.

1

ry

m
Przyczepność po starzeni u
termicznym
P rzy

>0,5 N/mmz

czepnośćpo cyklach
- r ozmr aŻania

PN-EN t489IzŻ0I2

za m raża n i a

Pzyczepność po kontakcie z
wodą wapienną

>0,5 N/mmz

Przyczepność po kontakcie
wodą chlorowaną

>0,5 N/mm2

Wodoszczelność
Zdolnośćdo mostkowania z
pękań w warunkach

brak pzenikania i
Ś 20g przyrostu masy

ż 0,75mm

użytkowe okreśtonego powyżej qvr9bu są zgodne z zestawem deklarowanych
o.Właściwości
użytkowych wyd_ana zostaje
uzytńowych. Niniejsza-dekla'ńcji właściwości
*łuś.i*ości
producenta
zgodnie , ro.pooidzóniem (ui) nr 3o5/2o{1 na wyłączną odpowiedzialność
W imieniu producenta podpisał:

Dyroktor ds. produkcji
GłÓwny Technolog

Bogwnił Torlop
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