
Deklaracja właściwości użytkowych C15/ 2o13
Deklaracie sDorzadzono zqodnie z RozDorządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod idenffikacyjny typu
wyrobu:

Zaptawa murarska KLEIB C15

2. Numer typu, patii lub serii lub jakikolwiek
inny e|ement umożliwiający idenq/fi kację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
ań. 11 ust.4:

Numer partii podany na opakowaniu
(godzina i data produkcji)

3. Przewidziane pzez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
specyfl kacją technicZną:

zaprawa murarska według projektu, ogólnego
przeznaczenia (G), do stosowania WeWnątrZ i zewnątz.
Do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian
piwnic i fundamentów' Grubość spoiny Wykonanej Z

zaprawy murarskiej powinna wynosić od 10 do 15

mm

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 15-17

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

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

www.kleib.pl
Nazwa KLEIB Cjest zastrzeżona

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy upoważnionego przedstawicie|a,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone W at.12 ust.2:

Nie doĘczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych wyrobu
budow|anego określone w załączniku V:

System 2+

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

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

Część:2 Zapr awa murarska

Jednostka noMkowana nr 1488 - Insqftut Techniki
Budowlanej w Warszawie - pzeprowadził kontro|ę
produkcji w systemie 2+ iwydał CeMkat Zakładowej
Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0084

8. W przypadku deklaracji właściwości
użytkowych dotyczącej wyrobu
budow|anego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna:

Nie doĘczy
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lI(l{l:ł
Zasadnicze CharakterysĘki

PN-EN 998-2:2012
Wymagania dotyczące

zapraw do murów.
Cząść:Z Zaprawa m urarska

Klasa reakcil na oqień
na ściskanie:

Zawańość chIorków: O.OO7 o/o Cl

0.22 ko/m'min
Współczynnik przepuszczania

0,83 WmK (L1o,d"/)

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone 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(-a) :

Bogumił Torłop _ Dyrektor ds. produkcji

B(lTuIniI Torł()p

Brześć Kujawski, 01.07.20i3


