
DEKLARACJA ZGODNOSCI

NR 7/2013

1. Producent wyrobu: KLEIB sp. z o.o.
UI. Kolejowa 15-17
87-880 Brześó Kujawski

2. opis wyrobu budowlanego: KLEIB C12 _ klej cementowy o podwyższonych
parametrach, z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2Es1).

3 . Deklarowane właściwości u^tkoy}e:

Przyczepność przy
rozciąganiu

wg PN-EN 1348

poczatkowa

ż 1'0 N/mm'ż
oo zanurzeniu w wodzie
po starzeniu termicznym
no cvklach zamrażania i odmrażania

czas otwarty _ przyczepność po czasie nie krótszym niż 30
minut wg PN-EN l34ó ż 0,5 N/mm'Ż

Odksztalcenie poprzeczne wg PN-EN 12002
ż 2'5 mm
< 5,0 mm

Klasa reakcii na ogień F

4. Specyfikacja techniczna.' PN-EN 12004: 2012 Kleje do pĘtek. Wymagania, ocena
zgodnościn klasyfikacja i oznaczenie.

5.Il/arunki stosowania wyrobu budowlanego: Stosuje się go w cienkowarstwowej metodzie

układania płyt€k na suche' stabilne, równe i nośn€ podloża w tym na powierzchnie starej glazury i
terakoty, pozostalości silnie przylegających klejów i zapraw cementowych' lastryko' płyty gipsowo-
kartonowe, oraz stabi|ne, sztywno zamoco\łane sklejki }yodoodporne. KIej KLElB c12 można używać
wewnątrz i na z€wnątrZ pomieszczeń stosując warstwę o grubości 2-l0 mm. Ma zastosowanie głównie do
przyklejania ściennych i podlogowych okladzin z kamienia naturalnego np.: marmuru, granitu. Nadaje
się również do ciężkich plytek ceramicznych, cementowych, lastrykowych, gresu oraz plytek o dużych
formatach' Stosowanie zaprawy klejącej KLEIB Cl2 zalecane jest szczegóInie w trudnych }Yarunkach

użytkowania okładzin, takich jak: powierzchnie balkonów, tarasów, elewacji oraz }ł systemach

ogrzewania podlogowego lub ściennego.

6. Nazwa wykonawcy badań lypu oraz numer raportu z tych badań:
Instytut Szkła' c€ramiki, Materialów ogniotrwałych i Budowlanych, oddzial Mineralnych Materialów
Budbwlanych w Krakowi€, zakład cipsu i Chemii Budowlanej _jednostka notyfikowana nr 1487'

certyfikat Akredytacji wydany przez PCA NrAB 605. Sprawozdania z hadań: Nr l7911l/SG.

Deklaruję z p€łną odpowiedzialnością' że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazanąw punkcie 4.
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