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1 . Producent wyrobu budowlanego: KLE,IB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 15-17
87-880 Rrześć Kujawski

2. Nanła wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobtw do wykonywania ociepler ścian
zewnętrznych budynkrÓw systemem KLEIB, w kt rego skład wchodzą:

2.1. zaptawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych o zamiennie stosowanych nazwach
handlowych: KLEIB Cl, FASAKOL Fl lub zzprrwa do prryklejania styropianu
PROFIT,

2.2. zaptawaklejąca do przyklej aniapłyt styropianowych i do zatapiania siatki o zamiennie
stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C2, FASAKOL F2 lub zaprawa do
prryktejania styropianu i zatapiania siatki PROFIT'

2.3. prepatat gruntujący przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralną i
akrylową wyprawę tynkarską o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB C3
lub FASAKOL F3'

2.4. preparat grunĘący przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikatową
wyprawę tynkarską o zamiennie stosowany ch nazvłach handlowych: KLEIB C3S
lub FASAKOL F3So

2.5. mineralnazaprawatynkarska o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB C4
lub FASAKOL F4 o fakturze ,,baranka",w odmianie do 1,5 mmotaz do 2 mm

maksymalnego uziarnienia w1'pełniacza,
2.6. akłylowa masa tynkarska o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB C5

lub FASAKOL F5 o fakturze ,,baranka",w odmianie do 1,5 mmoraz do 2 mm

maksymalnego uziarnienia wypełniacza,
2.7. silikatowa masa tynkarska o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB C6

lub FASAKOL F6 o fakturze ,,bararka",w odmianie do 1,5 mmoraz do 2 mm

maksymalnego uziarnienia wypełniacza,
2.8. farba akrylowa o zamięnnię stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Ql

lub FASAKOL Ql przeznaczona do malowania akrylowej wypralYy tpkarskiej,
2.9 . farba silikatowa o zamiennie stosowany ch nazw ach handlowych : KLEIB Q2

lub FASAKQL Q2 ptzęZnaczona do malowania mineralnej lub silikatowej wyprawy

tynkarskiej,

3. Klasyfikacja staĘstyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 23.10.13.0 _ zaprawy klejące;

PKwiU 20.30.11.0 _roztlłv r gruntujący; PKWiU 26-64.10'00.90 - zaprawy
tynkarskieo PKWiU 24.30.11-50.16 - farby.

4. Przeznaczenie i zalłes stosowaniawyrobu budowlanego: Do wykonywania ocieple ścian

zewnętrznych budynkrw systemem KLEIB polegającym na mocowaniu do istniejących

ścian, od z,ewnątrzrwarstwowego układu, skladającego się ze sĘropianu jako materiału

termoizolacyjnego.

5. Specyfikacja techniczna: Aptobata Techniczna ITB nr AT-15-823912012 ,,Zestaw

*y"ot * do rvykonywania ociepler ścian zewnętrznych budynk w systemem KLEIB''
wydana przezlnstytut Techniki Budowlanej w Warszawie'



6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Układ ocienleniocreDlenlo

Poz. Właściwości Wymagania

1 WodochłonnoŚ(
o warstwa zbr
o układ z tynk
o układ z tynk
o układ z tynk

ojona
iem mineralnym
iem akrylowym
iem silikatowym

100
500
250
600

2 WodochłonnoŚc po 24 h, glm'.
o warstwa zbrolona,
o układ z tynkiem mineralnym
o układ z tynkiem akrylowym
o układ z tynkiem silikatowym

< 300
ś 700

ś 600
ś 950

3 M rozood pornoŚc wa rstwy wierzchn iej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszen ia, odspojen ia,

spęcherzenia
4 PrzyczepnoŚĆ warstwy zbrojonej do

styropianu, MPa, po cyklach
mrozoodpornoŚci

> 0,08

5 PrzyczepnoŚc Warstwy w
styropianu, MPa (warunk

erzchniej do
laboratoryjne)

> 0,08

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

> 0,08

7 PrzyczepnoŚc Warstwy wlerzchniej do styro-
pianu, MPa (po cyklach mrozoo@ > 0,08

I odpornoŚĆ na L

o układ z tynki
o układ z tynki
O układ z tynki

lderzenie, kategoria:
em mineralnym
em akrylowym
em silikatowym

ilt
II

il
o opor dyfuzyjny Względny warstwy

wierzchniej (warstwa zbrojona + Środek
gruntujący + Wyprawa tynkarska + farba
elewacyjna), m

< 2,0

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

n ierozprzest rzeniający og n ia
(NRo)



Zaprawy klejące

Poz. Właściwości
Wymagania

KLEIB C1 IFASAKOL
F1IPROFIT zaprawa do
przyklejan ia styropian u

KLEIB C2 / FASAKOL
Fzl PROFIT zaprawa do
przyklejan ia styropia n u

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

obcych wtrącen

2 GęstoŚc nasypowa, g/cms 1,64 t 10% 1,56 t 10%

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

4 odpornoŚc na powstawanie rys
skurczowych w warstwie do gruboŚci 5 mm

brak rys

5 PrzyczepnoŚĆ, MPa.
a) do betonu.

w stanie powietrzno-suchym
po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h
suszenia
po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dnl
suszenia

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

> 0,25

> 0,08

> 0,25

> 0,08

> 0,03

> 0.08

Preparat gruntujący KLEIB C3l FASAKOL F3

Poz, Właściwości Wymagania

1 Wyg!ąd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

zanieczys zczen m ech a n i cznYch

2 cęstoŚc objętoŚciowa, g/cm3 1,58 x 10 o/o

3 ZawartoŚc suchej substancji , o/o 65,6 - 3,3/+6,6

4
Zawartosc popiołu.

w temp. 450 oC, o/o

w temp. 900 oC, o/o

82,6 - 86,6

59,1 - 63,1

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

zanieczys zczen m ec h a n icllygh _
2 Gę=t"śc oojętoŚciowa, g/cm3 1,32 r 10 %

3 ZawartosĆ suchej substancjl , 
o/o 49,3 - 2,51+4,9

4
Zawartosc popiołu:

w temp. 450 oC, o/o

w temp_gqq 
oC, o/o 

-

76,3 - 80,3

48,9 - 52,9

Preparat gruntujący KLE'IB C3S/ FASAKOL F3S



Mineralna Zaprawa Ęnkarska KLE'IB C4l FASAKOL F4

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd zewnętrzny
sucha, jednorodna mieszanka
bez zbryIen i obcych wtrącen

2 GęstoŚc nasypowa, g/cm" 1 ,41 x 10o/o

3
ZawarIoŚc popiołu w temp. 450 'C,
%

95,0 - 99,0

4
odpornoŚc na Występowanie rys
skurczowych

brak rys

Akrylowa masa fynkarska KLEIB C5/ FASAKOL F5

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

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

zbryle n i zan ieczy szczen
mechanicznych

2 GęstoŚc nasypowa, g/cm" 2,0t10%
? ZawarloŚc suchej substancjl , 

a/, 86, 5 -4 ,31+8,7

4
ZawartoŚc popiołu:

w temp. a50 oC, o/o

w temp. 900 oC, o/,

90,7 - 94,7
50,8 - 54,8

5
odpornoŚc na Występowanie rys
skurczowych

brak rys W warstwie o gruboŚci rownej
Średn icy największego ziarna

Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6l FASAKOL F6

Poz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

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

zbryle n t zanieczYszczen
mechanlcznych

2 GŃŃc nasypowa, g/cm" 1,99 t 10 %

3 Zaw artoŚc s u ch ej su bstą npJ-% 82,9 -4,1/+8,3

4
ZawartoŚc popiołu:

w temp. a50 oC,'/,

w temp. 900 oC, o/o

94,0 - 98,0

56,5 - 58,5

5
odpornoŚĆ na Występowanie rys
skurczowych

brak rys w warstw
Średnicy najw

e o gruboŚci rownej

ększego zlarna :



Farby elewaryjne; Farba akrylowa KLEIB Ql/ FASAKOL Ql i farba silikatowa KLEIB
Q2l FASAKOL Q2

Poz. Właściwoścl Wymagania
KLEIB Q1I FASAKOL Q1 KLEIB Q2/ FASAKOL Q2

1 Wygląd
jednorodna cie cz bez grudek i

zanieczvs zczen mech a n icz n ych
2 GęstoŚc obiętoŚciowa, g/cm" 1,57 + 1A % 1,52 t 10 %

3
ZawartoŚc popiołu, o/o, w temp..
- 450'C,
- 900"c

78,8 - 80,8
49,9 - 53,9

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

4
ZawartoŚc suchej substancji w
temp. 105 "C, %

68,3 -3,1/+6,8 61 ,7 -3,1 l+6,2

7. Nanła i numer alcredytowanej jednostki certyfikujqcej lub laboratorium oraz numer
cerĘfikatu lub numer raportu z bądąri typu, jeżeli taka jednostka brała udział w
zastos ow anym systemie o ceny zgo dnoś ci wyrobu b udowlane go :

InsĘltut Techniki Budowlanej - jednostka noĘfikowana nr 1488, posiada akredytację PCA nr
Ac 020. Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji nr ITB _0400/z.

Deklaruję zpe|nąodpowiedzialnościąo żezestaw wyrob w jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w punkcie 5.

Dyrektor ds. produkcji
GłÓwny Technolog

Bogtunił Torłop

Brześć Kujawski, 25 .04.2012

Miej sce i datawystawienia Imię, nazwisko i podpis osoby u aznionej


