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DekIaracjń właśćiwości u c18/2013
raćję sporządzońo zcodnieżRozporzódzeniem Parlamentu Eurońejskieso i RadV:(UE} nf,30512011

1. Niepowtazalny kod idenffikacyjny typu
wyrobu:

Fabrycznie produkowana zaprawa Ęnkarska według
p roj ektu, og ó l n ego przeznaczen i a (G P) do stosowa n i a

wewnatz i na zewnatrz.

2. Numer Ępu, paftii lub serii lub jakikolwiek
inny element umożliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4:

Numer paftii podany na opakowaniu
(godzina i data produkcji)

3. Pzewidziane przez producenta zamiezon€
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
specyfikacją techniczną :

Zaprawa Ęnkarska przeznaczona do ręcznego
wykonywania tradycyjnych tynków wenętznych i

zewnętrznych

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

KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa I5-I7

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

Fax: (54) Ż5Ż2870
e-mail : biuro@kleib.pl

www.kleib.pl
Nazwa KLEIB Cjest zastrzeŻona

5. W stosownych pzypadkach nazwa i adres
kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w aft.12 ust.2:

Nie dotyczy

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

System 4

7. w przypadku deklaracji właściwości
użytkov'lych dotyczącej wyrobu budowlanego
objętego normą zharmonizowaną :

PN-EN 99B-L:20t2 Wymagania doĘczące
zapraw do murów

Część: 1 Zaprawa Ęnkarska

InsĘĄut Ceramiki i Materiałów Budowlanych-
akredytacja PCA nr AB 72I pzeprowadził weryfikację

stałości właściwości użytkowych zasadniczych
charakterysĘk wyrobu budowlanego W oparciu o próbki

pobrane przez producenta w systemie 4 i v'rydał
Sprawozdanie z badań nr SBl42lI0

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

Nie doĘczy
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9. Deklarowane właściwości uzytkowe:

PN-EN 998-1:2012
Wymagania doĘczące

zapraw do murów.
Część: I Zaprawa tynkarska

1,5+5,0

1690 kglm3 + ZO

0,67 WlmK (trro,o.v)

10' Właściwości użytkowe wyrobu określone W pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościamiużytkowymi deklarowanym w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaję na wyłącznąodpowiedzia l ność prod ucenta określbnóg; ;'eki 4.

W imieniu producenta poopisał
Llynekt*r' ds. produkcji

{iłÓwny Ter.;hnolog

8ogułnił Tlr{osł

Bogumił Torłop - Dyrektor ds. produkcji

Brześć Kujawski, ol.o7 .2oI3


