DEKLARACJA ZGODNOŚCI
według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041
Nr 07/124/R-105/11
1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia
adres zakładu produkcyjnego:
ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN renobud R-105
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
23.64.10.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

drobnoziarnista szpachlówka przeznaczona do wyrównywania elementów betonowych, przy
głębokości ubytków od 2 do 6 mm
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

IBDiM AT/2006-03-1055/1 Zestaw materiałów do naprawy i ochrony betonu, 2006
(numer ,tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

gęstość nasypowa, 1,30 ± 0,07 g/cm3
zawartość ziarn poniżej 0,12 mm, ≤ 5 %
konsystencja zaprawy, 8 ± 1cm
gęstość objętościowa, 1,6 ± 0,08 g/cm3
czas zachowania właściwości roboczych, ≥ 15 min
wytrzymałość na zginanie, ≥ 6 MPa po 28
wytrzymałość na ściskanie, ≥ 25 MPa po 28
wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach, metoda ‘pull-off’, ≥ 1,5 MPa
współczynnik sprężystości przy ściskaniu, od 30 do 40 GPa
skurcz po okresie twardnienia 90 dni, ≤ 3,0 %
mrozoodporność badana w wodzie po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.
-18/+18 oC, ubytek masy ≤ 5 %, spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie ≤ 20 %
wytrzymałość na odrywanie od podłoża po badaniu mrozoodporności, ≥ 1,2 MPa
( dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu
budowlanego

PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F/13/BG/14/2011
Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt.5.

Gdynia 08.08.2011
miejsce i data wydania

--------------------------podpis osoby wystawiającej

