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1 " Producent wyrobu budowlanego: KLEIE sp" z a.a"
{Jl. Kolejowa I5-I7
87-880 ErzeŚć Kujawski

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrob w do wykonywania ociepler ścian
zewnętrznych budynk w systemem KLEIB, w kttrego skład wchodzą:

Ż.I" Zaprawa klejąca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Cl Zaprawa
klejąca do przyklejania pĘt styropianowych, F'ASAKOL Fl Zaprawa klejąca do
przyklejania płyt sĘropianowych lub PROFIT Zaprawa do prryklejania
styropianu rptzeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża,

2.2. Zaprawa klejąca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C2 Zaprawa
klejąca do przyklejania pĘt sĘropianowych i do zatapiania siatki' KLEIB c2B
Zaprałła klejąca do prryklejania pĘt styropianorvych i do zatapiania siatĘ
FASAKOL F2 Zaprawa klejąca do przyklejania pĘt styropianowych i do
zatapiania siatki, FASAKOL F2B Zaprawa klejąca do przyklejania płyt
styropianowych i do zatapiania siatki lub PROFIT Zaprawa do przyklejania
styropianu i zatapiania siatki' przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do
podłoża oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej,

2.3" Preparat gruntujący o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C3 lub
F'ASAKOL F3, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralną i
akrylową wyprawę tynkarską,

2.4" Preparat gruntujący o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C3S tub
FASAKOL F3S, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikatową
wyprawę tynkarskąo

2.5. Mineralna zaprawatynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych:
KLEIB C4 Tynk mineralny lub FASAKOL F4 Tynk mineralnyrptzęznaczona do
wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka" w odmianie do 1,5 mm oraz do
2 mm maksymalnego uziarnienia wypełniacza,

2"6. Akrylowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C5
Tynk akrylowy lub FASAKOL F5 Tynk akrylowy, przeznaczona do wykonywania
wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka'', w odmianie do 1,5 mm orźV do 2 mm
maksymalnego uziarnienia wypełniaczą

2.7 " Silikatowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C6
Tynk silikatowy lub FASAKOL F6 Tynk silikatowy, przeznaczona do wykonywania
wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka", w odmianie do 1,5 mm oraz do 2 mm
maksymalnego uziarnienia wypełniaczą

2.8" Silikonowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB
C7 Tynk silikonowy, FASAKOL F7 Tynk silikonowy lub BSL Tynk silikonowy,
przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka", w odmianie
do 1,5 mm oftV do 2 mm maksymalnego uziarnienia wypełniacza,

2.9. Siloksanowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB
C8 Tynk siloksanowy, FASAKOL F8 Tynk siloksanowy lub BSK Tynk siloksanorvy
przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka", w odmianie
do 1,5 mm orŹLz do 2 mm maksymalnego uziamienia wypełruaczą

2.10. Farba akrylowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Ql lub
FASAKOL Ql przeznaczona do malowania akrylowej wyprawy tynkarskiej,



2.11" Farba silikatowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q2 lub
FASAKOL Q2 przeznaczona do malowania mineralnej lub silikatowej wypralvy
tynkarskiej,

2.12. Farba silikonowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q lub
FASAKOL Q3 przeznaczona do malowania mineralnej lub silikonowej lvyprawy
tynkarskiej,

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 23.10.13.0 - zaprawy klejące;
PKwiU 20.30.1r.0 -roztwór gruntujący; PKWiU 26.64.10-00.90 - zaprawy
tynkarskie, PKWiU 24.30.11-50"16 - farby.

4. Przeznaczenie i zalcres stosowania wyrobu budowlanego; Do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków systemem KLEIB polegającym na mocowaniu do istniejących
ścian, od zewnątrz, warstwowego ukladu, składającego się ze styropianu jako materialu
termoizolacyjnego.

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB nr 4T-15-823912013 ,rZestaw
rvyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KLEIB''
wydana ptzez lnsĘtut Techniki Budowlanej w Warszawie"

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Układ ocienleniao ocleDlenro

Poz" WłaŚciwości Wymagania

1 WodochłonnoŚ(
o warstwa zbr
o układ z tynki
o układ z tynki
o układ z tynki
c układ z tynki
c układ z tvnk]

r po t h, g/m'"
ojona
iem mineralnym
iem akrylowym
iem silikatoq/m
iem silikonowym
iern siloksanowvm

100
500
250
600
100
200

2 WodochłonnoŚ(
o warstwa zbr
o układ z tynki
o układ z tynki
c układ z tynki
o układ z tynk
o układ z tynk]

; po 24 n, g/m""
cjona,
iem mineralnym
iem akrylowym
ienn silikatowym
iem silikonowym
iem siloksanowyrn

s 300
s 700

Ś 600
ś 950
Ś 500
ś 500

3 M rozood pornoŚĆ warstwy wierzch n iej brak zniszczen typu" rysy,
wykruszenia, odspojen ia,

Spęcherzenia
4 PrzyczepnoŚl warstwy zbrojonej do

styropianu, MPa, po cyklach
mrozoodpornoŚci

> 0,09

5 PrzyczepnoŚĆ warstwy wierzchn iej do
styropianu, MPa (warunki laboratoryjne)

> 0,08

6 P rzyczepnoŚĆ warstwy wierzch n iej do
styropianu, MPa (po starzeniu)

> 0,08

7 PrzyczepnoŚĆ warstwy wierzchniej do styro-
pianu, MPa (po cyklach mrozoodpornosci)

> 0,08



I odpornoŚĆ na uderzenie, kategoria.
o układ z tynkiem mineralnym
o układ z tynkiem akrylowynn
o układ z tynkienn silikatowym
o układ z tynkiem silikonowyrn
o układ z tynkiem siloksanowym

n

I

I

I

I

I

I opor dyfuzyjny Względny warstwy
wierzchniej (warstwa zbrojona + Środek
gruntujący + Wyprawa tynkarska + farba
elewacyjna), m

< 2,4

10 Klasyfikacja ogniowa w zakresie roz-
przestrzeniania ognia przez Ściany przy
działaniu oqnia od strony elewacji

n ierozprzestrzen iający og n ia
(t\Ro)

Zaprawy klejące

Poz" Właściwości

Wymagania

KLEIB CX / FASAKOL
F'l/PROFIT Zaprawa do
przyklejan ia styropian u

KLEIB CU KLEIB CaBI
FASAKOL FzI

FASAKOL FzB/ PROFIT
Zaprawa do

Frzyklejan ia sty ropianu
i zatapiania siatki

1 Wygląd zewnętzny W postaci fabrycznej sucha, jednorodna mieszanka, bez zbrylen i

obcych wtrące

2 GęstoŚĆ nasypowa, g/cm' 1,64 x 1A% 1,56 x 10%

3 ZawartoŚÓ popiołu W temp. 450 oC, o/' 99,0 - 99,4 99,2 - 99,6

4 odpornoŚÓ na powstawanie rys
skurczowych W Warstwie do gruboŚci 5 mm

brak rys

5 PrzyczepnoŚĆ, MPa.
a) do hetonu.

w stanie powietzno-suchym
po 48 h zanurzenia w wodzie + 2n
suszenia
po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni
suszenia

b) do styropianu
w stanie powietrzno-suchym
po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 n
suszenia
po 48 h zanuzenia w wodzie + 7 dni
suszenia

> 0,25

> 0,08

> 0,25

> 0,08

> 0,03

> 0,08

Preparat gruntujący KLEIB C3/ FASAKOL F3

Poz" Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

zanieezyszcze mechan icznych

2 GęstoŚĆ objętoŚciowa, g/cm3 1,V1*'tr0%

3 ZawartoŚĆ suchej substancji , 
o/n T 1 ,4 (- 3,6/+7,1 )

4
ZawarioŚĆ popiołu.

w temp. a50 oC,'/o

w temp. 900 oC,'h
84,4 - 93,2
56,3 - 62,3



Preparat gruntujący KLEIB C3S/ FASAKOL FsS

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

zanieczys zcze mechanicznych

2 GęstoŚĆ objętoŚciowa, g/cm3 1,71 x 1A %

3 ZawartoŚĆ suchej substancji ,'/, 7X,7 (- 3 ,61+V ,2)

Ą

ZawartoŚĆ popiołu:

w temp. 450 uC,'/,

w temp. 900 oC, ol,

87,0 - 96,2

59,9 - 66,2

Mineralna zaprawa tynkarska KLEIB C4l FASAKOL F4

Poz. WłaŚciwości Wymagania

1 Wygląd zewnętzny
sucha, jednorodna mieszanka
bez zbryleri i obcych wtrące

2 GęstoŚĆ nasypowa, g/cm' tr,41 t 1A%

3
ZawartoŚĆ popiołu w temp. 450 "C,
%

95,0 - 99,0

Ą
odpornośÓ na Występowanie rys
skurczowych

brak rys

Akrylowa masa tynkarska KLEIB C5/ FASAKOL Fs

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o banruie
zgod nej z wzornikiem producenta , bez

zbrylen i zanieczyszczeft
mechanicznych

2 GęstoŚĆ nasypowa, g/cm' 2,0+1Q%
3 ZawartoŚĆ suchej substancji , 

o/o 86,5 (-4,3/+8,7)

Ą

ZawartoŚĆ popiołu.

w ternp. 450 'C,'/,
w temp" 900 'C,'/o

90,7 _ 9Ą,7
50,8 - 54,8

5
odpornoŚĆ na Występowanie rys
skunczowvch

brak rys W warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średnicy największego ziarna

Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6l FASAKOL F6

Poz. Właściwości WymaEania

1 WygIąd

jednorodna niespienlona masa o banruie
zgod nej zwzornikiem producenta, bez

zbrylen i zanieczyszczefi
mechanicznych

2 GestoŚĆ nasvpowa, q/cm" 1,99 * 10 %
3 ZawartoŚĆ suchei substancii, % 82,9 (-4,1/+8,3)

4
ZawartoŚĆ popiołu"

w temp. a50 oC, o/o

w ternp. 900 'C, o/o

94,0 - 98,0

56,5 - 58,5

5
odpornoŚĆ na Występowanie rys
skurczowych

brak rys W warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średnicy największego ziarna



Silikonowa masa tynkarska KLEIB C7 Tynk silikonowy/ FASAKOL F7 Tynk silikonowy/
BSL Tynk silikonowy

Poz, Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o barwie
zgod nej zwzornikiem producenta, bez

zbryle n i zan ieczyszcze
nnechan icznych

2 GęstoŚÓ nasypowa, g/crno 1,91 r 10 %

3 ZawartoŚĆ suchej substancji , 
o/a 83,3 (-4,21+8,3)

Ą

ZawartoŚĆ popiołu"

w temp. a50 oC, 
Yo

w temp. 900 oC, 
'/,

87,0 - 96,2

56,9 - 62,9

5
odpornoŚĆ na Występowanie rys
skurczowych

brak rys W warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średnicy największego ziarna

Siloksanowa masa Ęnkarska KLEIB C8 Tynk siloksanowy/ FASAKOL F'8 Tynk
siloksanowy / BSK Tynk siloksanowy

Poz" Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednorodna niespieniona masa o banruie
zgodnej z wzornikienn producenta, bez

zbryle n i zanieczyszcze
rnechan icznVch

2 GęstoŚĆ nasypowa, g/cm' 1,93 + 10 o/a

3 ZawartoŚĆ suchej substancji , 
a/, 83,9 (-4,3/+8,4)

4
ZawartoŚĆ popiołu.

w temp. a50 oC, o/o

w temp. 900 uC, o/o

97,3 - 96,5

55,7 - 61,5

Ę odpornoŚĆ na Występowanie rys
skurczowych

brak rys W warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średnicy największego ziarna

Farby elewacyjne. Farba akrylowa KLEIB Ql/ FASAKOL Ql i farba silikatowa KLEIB
Q2l FASAKOL Q2

Foz" Właściwości
Wyrnagania

KI.EIB Ql/
FASAKOL 8'I

KI.EIB Q2/
FASAKOL Q2

KLEIB Q3/ FASAKOL Q3

1 Wygląd jednorodna ciecz bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

2
GęstoŚĆ objętoŚciowa,
q/cm' 1,57 * 10 % 1,52 + 1Q % 'l ,56* 1A%

3

ZawartoŚĆ popiołu,'/o,
w temp..
- 4500c,
- 900'c

76,6 - 80,6
49,9 - 53,9

77,8-81,8
75,7 -79,7

79,3 - 8V ,7
54,3 - 60,1

4
ZawartoŚĆ suchej
substancji w temp.
105 'C, %

68,3
(-3,1/+6,8)

61 ,T (-3, 1 l+6,2) 65,8 (-3,3/+6,6)



7. Nazwa i numer alłedytowanej jednostki certyfikujqcej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badań Ępu, jeżeli talra jednostlra brała udział w
zas t o s ow anym sys t e mi e o c e ny z go dno ś c i wyrobu budow l ane go :

Instytut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488, posiada akredytację PCA nr
Ac 020. Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji nr ITB -0400lZ.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnoŚcią, że zestaw wyrobów jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w punkcie 5.

Dvrektor ds- Produkcji-'ołowny Technolog

B,lgrnnił Torłop

BrzeŚ Kujawski, 24.04 .2al3

Miejsce i data wystawienia lmię, nazwisko i podpis osoby u waznionej


