
Dekla racja właściwości użytkowych CL4 | 2oL3
Deklaracie sporzadzono zqodnie z RozDorzadzeniem Parlamentu EuroDeiskieoo i Radv (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod idenlfikacyjny typu
wyrobu: Zaprawa murarska KLEIB C14

2' Numer Ępu' partii lub serii lub jakiko|wiek
inny element umoż|iwiający idenĘrfikację
wyrobu budowlanego/ wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4:

Numer patii podany na opakowaniu
(godzina i data produkcji)

3. Przewidziane pzez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budow|anego zgodnie z mającą zastosowanie
specyfi kacją technicZną :

Zaprawa murarska Według projektu, do cienkich spoin
(T), do stosowania Wewnątrz i na zewnątrz,

przeznaczoną do wznoszenia murów konstrukcfrnych i

niekonstrukcyjnych z elementów z betonu
komórkowego, cegieł, pustaków oraz innych tego typu
materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-

piaskowych

4. Nazwa, zastlzeŻona nazwa hand|owa lub
zastrzeŻony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z
art. 11 ust.5:

KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 15-17

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

Fax: (54) 2522870
e-mail : biuro@kleib.pl

www. kleib. pl

Nazwa KLEIB C jest zastrzeżona

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

Nie doĘczy

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

System 2+

7. w przypadku deklaracji właściwości
użytkowych doĘczącej wyrobu budow|anego
objętego specyfi kacją technicZną :

PN-EN 998-2: 2012 Wymagania doĘczące
zapraw do murów

Część:2 Zapr awa m urarska

Jednostka noffikowana nr 14BB - Instltut Techniki
Budowlanej w Warszawie _ przeprowadził kontro|ę
produkcji w systemie 2+ iWydał CeĄńkat Zakładowej
Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0O84

8' W przypadku deklaracji właściwości
użytkowych doĘczącej wyrobu
budowlanego; dla którego wydana została
europejska ocena techniczna :

Nie dotyczy
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9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Cha ra kterystyki Właściwości użytkowe
Zharmonizowana

soecvfi kacia techniczna
K|asa reakcii na oqień Klasa A1

PN-EN 998-2:2012
Wymagania dotyczące

zapraw do murów.
Część:2 Zaprawa murarska

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa lvl5

Wytrzymałość początkowa na
ścinanien (wartość
tabelaryczna):

> 0,30 N/mm2

Zawartość chlorków: 0,03o/o Cl
Absorpcia wodv: 0,4 ko/m'minu''
Współczynnik przepuszczania
pary wodnei: tt5l20

Współczynnik pzewodzenia
cieoła:

0,47 W/mK ().1e,6n)

Czas korektv: >7min
Frakcia kruszvwa: < 1.0 mm
Trwałość: Mrozoodporna

l0.Właściwości użytkowe wyrobu okreś]one W pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanym w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaję na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Bogumił Torłop _ Dyrektor ds. produkcji Dyrektor ds' produkcji

r"u'*ig.ó iitu"ó*iq.ój Główny Technolog

Brześć Kujawski 01.07.2013
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