
KRAJOWA DEKLARACJA Z-GONN{O SCI

NR 212013

I. Producent wyrobu budowlanego: KLEIB sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 15-17
87-880ześć Kujawski

2. Narwą wyrobu budowlanego :

Zestaw wyrob w do wykonywania ocieple ścian zewnętrznych budynk w systemem
KLEIB W, w kt rego skład wchodzą:

2"I. Zapravłaklejąca KLEIB c2 w, ptzeznaczona do mocowania płytz wełny mineralnej

oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej,
2.Ż. Preparat gruntujący KLEIB C3,przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod

mineralną wyprawę tynkarską,
2.3. Freparat gruntujący KLEIB C3S,przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod

silikatową wyprawę tynkarską,
2.4" Mineralna zaprawatynkarska KLEIB C4 Tynk mineralny, przeznaczona do

wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze,,baranka",
2.5. Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6 Tynk silikatowy, przeznaczona do wykonywania

wypraw tynkarskich o fakturze,,baranka",
Ż.6. Silikonowa masa tynkarska KLEIB C7 Tynk silikonowy,przeznaczona do

wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze,,baranka",
2.7. Farba silikatowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q2, lub

FASAKOL F2 przeznaczonado malowania mineralnej lub silikatowej wyprawy
tynkarskiej,

2.8. Farba silikonowa o zamiennie stosowanychnazwach handlowych: KLEIB Q3 lub
FASAKOL F3, przeznaczoia do malowania mineralnej I ub silikonowej wypralvy
tynkarskiej.

- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKwiU 23.10.13.0 _zapra'w^ klejąca; PKwiU 20.30.11.0 -roztwory gruntujące;
PKWiU 26.64.10-00.90 - zapraw tynkarskien PKWiU 24.30.11-50.16 - farby.

4. Przeznaczenie i zalcres stosowania wyrobu budowlanego:
Do wykonywania ociepler ścian zewnętrznych budynk w systemem KLEIB W
polegającym na mocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu,
składającego się zpłytz wełny mineralnej jako materiału termoizolaryjnego.

5. Specyfikacj a techniczna:
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8895/2013 ,,Zestaw wyrob w do wykonywania
ociepler ścian zewnętrznych budynk w systemem KLEIB W'' wydanaprzez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

*



6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu bwdowlanego:

tJkład ocienl Tablica trao ocleDtenlo

Paz" Właściwości
Wymagania

układ z Wyprawami tynkarskinni

mineralnynni silikatowymi

''[

WodochłonnoŚĆ, g/m':
a) po I h zan urzania w wodzie
b) po 24 h zanurzania w wodzie

Ś 1 200
1 800

2 [Vlrozood pornoŚĆ Frobki po badan un e pow nny WyKazywaĆ zm an

3
cdpornoŚĆ na starzenie Frobki po badaniu nie powinny wykazywaĆ zmian

banruV wyprawy

Ą

P rzyczepnoŚĆ m iędzywarstwoWao IVl Fa.
a) w stanie powietrzno-suchym; Wełna
mineralna wg tablicy 3
- płyty lamelowe
- płvtv zwykłe

> 0,08
vniszczenie w wełnie mineralnej

b) po badaniach mrozoodpornoŚci; wełna
nnineralna wg tablicy 3
- płyty lamelowe

- płvtv zwvkłe

> 50% początkowej wytrzymałoŚci na rozciąganie
wełny

Zniszczenie w wełnie nnineralnej

5
CdpornoŚĆ na uderzenie, J.

a) w stanie powietrzno-suchYm
b) po badaniach starzeniowYch

>'! ,0
e 1,0

6 Opor dyfuzyjny Względny, m S"1 ,0

7
Klasyfikacja ogniowa w zakresie raz-
przestrzeniania ognia przez Ściany przy
działaniu ognia od zewnątrz

n ierozprzestrzen iający og nia (N Ro)

I
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na
oEieri.

A1 (wyprawa tynkarska
hez powłoki z farby

elewacyjnej)

Tablica2

Foz. Właściwości
Wymagania

układ z silikonowymi Wyprawami tynkarskimi

1

WodochłonnoŚĆ warstwy zbrojonej, g/N'l'.

a) po t h zan urzania w wodzie
b) po 24 h zanurzania w wodzie

x00
300

2
wooocnłonnoŚÓ warstwy wierzchn iej, g/rn''

a) po tr h zanurzania w wodzie
b) po 24 h zanurzania w wodzie

150
350

3
M rozood pornoŚĆ warstwy wlerzchn iej Brak zniszczen typu. rysy, wykruszenia,

odspojen ia, Spęcherzen ia

4
odpornoŚĆ na uderzenie (udenzenie ciałem
twardyrn o energii 3 J i 10 J oraz przebicie),
kateqoria uŻytkowania

5 opor dyfuzyjny WzElędny, rY'l Ś 1,0

6

PrzyczepnoŚĆ warstwy wierzchniej do wełny
mineralnej w warunkach laboratoryjnych,
MFa
- płyty lannelowe
- płvtv zwvkłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie mineralnej

7

PrzyczepnoŚĆ warstwy wierzchniej do wełny
mineralnej po starzeniu, lVlPa
- płyty lamelowe
- płyty zwykłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie mineralnej



I

PrzyczepnoŚĆ warstwy wierzchniej do wełny
mineralnej po cyklach rnrozoodpornoŚcl,
[VlPa
- płyty lamelowe
- płvtv zwvkłe

> 0,08
Zniszczenie w wełnie rnineralnel

I
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Ściany przy
działaniu ognia od zewnątrz

N ierozprzestrzeniające og n ia (N Ro)

Wvmagania dla nłvt z welnv mineralnei wg I'N- o
o a lca

Foz, WłaŚciwoścI
Wymagania

Fłyty lamelowe Fłyty zwykłe

1 Klasa toleraneji gruboŚci T5 T4 lub T5

2
Cdchyłkl.
- długoŚcl
_ szerokoŚci

* 2,Ao/o

t 1 ,\o/a
3 StabilnoŚl wymiarÓw DS(Tt-t)

Ą
NasiąkliwoŚĆ wodą przy krÓtkotrwałym
zanurzeniu

WS

Ea
NasiąkliwoŚĆ wodą przy długotnruałyrn
zanurzeniu

wL(P)

o Wspołczynnik oporu dyfuzyinego pary wodnej MU1

v
WytrzynnałoŚĆ na rozciąganie prostopadłe do
powie rzchni czołowych, kPa

> 80 (TR80) >7,5 (TR7,5)

I Klasa reancii na oqiertr co najmniej A2-s3, d0

ełnv mineralnei we PN-E|{ 13162:2009 Tablica 3

Tahlic a 4Zaprawa ktejąca KLEIB C2 w

Preparat gruntujący KLEIB C3 Tablica 5

Poz. Właściwości Wymagania

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

obcych wtrące
2 GęstoŚĆ nasypowa, g/crn' 1,56 t 1A%

3 ZawartoŚĆ popiołu W temp. 450 oC, yo 99,2 - 99,6

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

brak rys

5

PrzyczepnoŚl, MPa.
a) do betonu.

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

b) do płyt z wełny mineralnej w stanie
powietrzno-suchyrn

> 0,25

> 0,08

> 0,25

> 0.'10

Poz" Właściwości Wlmagania

1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbrylen i

za n ieczys zczer\ m echa n icznych

2 GęstoŚĆ objętoŚciowa, E/cm3 1,71 * 1A %

3 ZawartoŚĆ suchej substancjl ,'/o vx,4 (- 3,6ł+7,tr}

Ą

ZawartoŚĆ popiołu"

w temp" 450 oC,'/o

w temp. 900 oC, 
Yo

8Ą,Ą - 93,2
56,3 - 62,3



Poz. WłaŚciwości Wymaganfra

'1 Wygląd zewnętrzny
jednorodna biała ciecz, bez zbryle i

za n iec zy szcze fi mecha n icznych

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

3 ZawartoŚÓ suchej substancji ,'/, 71 ,7 (- 3 ,61+V ,2)

Ą

ZawartoŚĆ popiołu.

w ternp" a50 oC, o/o

w temp. 900 oC, 
Yo

87,0 - 96,2

59,9 - 66,2

Preparat gruntujący KI'EIB C3S

Mineralna zaprilwa tynkarska KLEIB C4

Sitikatowa masa tynkarska KLEIB C6

Silikonowa masa tynkanska KLEIB- C7

Tablica 6

T'ablic a 7

Tabtrica I

Tablica 9

Foz. Właściwości WymaEarnia

1 Wygląd zewnętzny sucha, jednorodna mieszanka
bez zbryleri l obcvcln wtrące

2 GęstoŚĆ nasypowa, g/cm' 1,Ąx x 1a%
3 ZawartoŚĆ popiołu w temp. 45o oc, yo 95,0 * 99,0

Ą
odpornoŚĆ na Występowanie rys
skurczowych

hrak rys

Foz. Właściwości Wymagania

1 Wygląd

lednorodrla niespieniona masa o banruie
zgodnej z wzornikiem producenta, hez

zbryle i zanieczyszczefi
mechanicznych

2 GęstoŚĆ nasypowa, g/cm" 1,99 + 1A %
3 ZawartośĆ suchej substancji , 

o/, 82,9 (-4, 1/+8,3)

4
Zav,tartoŚĆ popiołu"

w temp. a50 oC, 
Yo

w temp. 900 oC, 
Yo

94,0 - 98,0

56,5 - 5E,5

5
odpornoŚĆ na Występowanie rys
skurczowvch

brak rys W warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średnicy naiwiększego ziarna

Foz" Właściwości Wymagania

1 Wygląd

jednsrodna niespieniona masa o banruie
zgodnej z wzornikiern producenta, hez

zbryle i zanieczyszcze
mechanicznych

2 GęstoŚl nasypowa, g/cm' 'l ,9'[ t ffi%
3 ZawartoŚĆ suchei substancii, % 83,3 (-4,2/+8,3)

4
ZawartoŚĆ popiołu"

w temp. 450 oC, 
Yo

w temp. 900 oC,'/o
87,0 - 96,2

56,9 - 62,9

5
odpornoŚĆ na vl/ystępowanie rys
skurczowych

brak rys W warstwie o gruboŚci rÓwnej
Średnicv naiwiększego ziarna



Farby elewacyjne. Farba silikatowa KLEIB Q2l FASAKOL Q2, Farba silikonowa KLEIB
Q3/ FASAK.L Q3 

Tablica 1o

Foz" Właściwości Wymagania
KLEIB 82/ FASAKOL Q2 KLEIB Q3/ FASAKOL Q3

1 Wygląd lednorodna cieczbez grudek i

zanieczvs zczer\ m ech a n i cz n vch
2 GestoŚĆ obietoŚciowa, E/cm' 1,52 + 1Q % 1,56 + 1A %

3
ZawartoŚÓ popiołu, a/a, w tennp..
* 450'C,
- 900'c

7V,8 * 8'tr ,8
v5,7 *79,7

79,3 - 8V ,T
54,3 - 60,'tr

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

61 ,v (-3, 1ł+6,2} 65,E (-3,3/+6,6)

7 " Nanła i numer alcredytowanej jednostki certyfikujqcej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z bądari typu, jeżeli talra jednostka brała udział w zostosowąnym
systemie oceny zgodności wyrabu budowlanego:
InsĘrtut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488' posiada akredytację nr AC 020.
Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji nr ITB _0529lz

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, żezestaw wyrobtÓw jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w punkcie 5.

Dyrektor ds. produkcii
Głowny Tećhnol -'

Bogwnił Torłop

BrzeŚć Kujawski, 24"04.20 1 3

hzliejsce i data wystawienia

t-


