
Deklaracja właściwości użytkowych CL2 I 2oL3
Deklaraci€ sDorzadzono zqodnie z Rozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu
wyrobu:

Zaprawa klejąca KLEIB C12

2. Numer typu, pańii lub seril lub jakikolwiek
inny element umożliWiający idenffi kację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
ań. 11 ust. 4:

Numer partii podany na opakowaniu
(data produkcji)

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

Klej cementowy o podwyższonych parametrach z
wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (c2ES1).
K|ej KLEIB C12 można używać wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń stosując Warstwę o grubości 2=10 mm. Ma
Zastosowanie głównie do przyklejania ściennych i
podłogowych okładzin z kamienia naturalnego np.:

marmuru/ granitu. Nadaje się również do ciężkich płytek
ceramicznych, cementowych, lastrykowych, gresu oraz
płytek o dużych formatach. Stosowanie zaprawy k|ejącej
KLEIB c12 zalecane jest szczególnie W trudnych
warunkach użytkowania okładzin, takich jak:
powierzchnie balkonów, tarasów, eIewacji oraz W

systemach ogzewania podłogowego Iub ściennego'

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa hand|owa lub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z
at. 11 ust.5:

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

87-880 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 przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone W art.12 ust.2:

Nie dotyczy

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

System 3

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

PN-EN 12004+41:2012
K|eje do płytek _ Wymagania, ocena zgodności,

klasyfikacja i oznaczenie.

Insq^ut ceramiki i MateriałóW Budowlanych, jednostka
noffikowana nr 1487- akredytacja PCA nr AB 605

przeprowadzlła weryfi kację stałości właściwości
użytkowych zasadniczych charakterystyk Wyrobu
budowlanego W oparciu o próbki pobrane przez

producenta W systemie 3 i wydała Sprawozdanie z
badań nr I79lltlsc

str. 1



8' W przypadku deklaracji właściwości
użytkowych dotyczącej Wyrobu
budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki Właściwości uĄltkowe Zharmonizowana
soecvfi kacia techniczna

Klasa reakcji na oqień A1

PN-EN 12004+41:2012
Kleje do płytek _

Wymagania, ocena
zgodności, klasyfikacja i

oznaczenie.

Przyczepność przy
rozciąganiu:
x przyczepność początkowa
x po zanurzeniu w wodzie
x po starzeniu termicznym
x po cyklach zamrażania-
rozmrażania

> 1,0 N/mm2
>1,0 N/mmz
>1,0 N/mmz
> 1,0 N/mm2

czas otwa rty-przy czepność
po czasie nie krótszym niż 30
minut

>0,5 N/mm2

odkształcenie poprzeczne >' Ę

<5,0
mm
mm

1o. 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:

Bogumił Torłop - Dyrektor ds' produkcji
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ry Technolog

Brześć Kujawski, 01.07.2013
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