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DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0239 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BIOFLEX – EN12004 – C2 TE 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 

numer partii jest wydrukowany na opakowaniu 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Klej cementowy o podwy ższonych parametrach do mocowania płytek wewn ątrz  
i na zewn ątrz 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 

Kerakoll Polska sp. z o.o., ul. Katowicka 128, 95-03 0 Rzgów 

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 i System 3 dla reakcji na ogie ń 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną : 
Notyfikowane laboratorium Modena Centro Prove, nr n otyfikacji 1599, wykonało okre ślenie typu 
wyrobu na podstawie bada ń typu przy u życiu próbek dostarczonych przez producenta, w 
systemie 3, i wydało raport badania nr 20134521/1 z  dnia 19/09/2013 + 20134521/2  
z dnia 19/09/2013 + 20134521/3 z dnia 19/09/2013. 
 
Notyfikowane laboratorium Istituto Giordano, nr not yfikacji 0407, wykonało okre ślenie reakcji na 
ogień przy u życiu próbek dostarczonych przez producenta, w syste mie 3, i wydało raporty 
klasyfikacyjne nr 293410/6862/CPD i 293409/6861/CPD . 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
wydana została europejska ocean techniczna: Nie dotyczy  

9. Deklarowane właściwości użytkowe : 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości 
użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Reakcja na ogie ń klasa A1/A1 fl 

EN 12004:2007 + 
A1:2012 

Wytrzymało ść złącza jako: 
Przyczepność początkowa 
Trwało ść dla: 
Przyczepność po starzeniu termicznym 
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie 
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania 

 
≥ 1,0 N/mm2 

 
≥ 1,0 N/mm2 

≥ 1,0 N/mm2 

≥ 1,0 N/mm2 

Uwalnianie  substancji niebezpiecznych  patrz  MSDS  

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi w pkt 9. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 

W imieniu producenta podpisał(-a): Andrea Molica ( upowa żniony do reprezentowania ) 

Rzgów, 02/05/2014  


