Termo Organika
Mysl: Ciep/o

Deklaracja wlasciwosci

uzytkowych nr

2013/01/ZK-P
Niepowtarzalny

kod identyfikacyjny typu wyrobu

Termo Organika ZK-P - Zaprawa klejqca podstawowa.
2

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwlek inny element umozliwiajqcy identyfikacj~ wyrobu budowlanego.
wymagany zgodnie z art 11 ust. 4
Dane umoiliwiajqce

jednoznacznq

identyfikacj~ podane Sq na opakowaniach.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majqcq zastosowanie zharmonizowanq

specyfikacjq technicznq

Klej cementowy normalnie wiqzqcy 0 zmniejszonym

splywie, do zastosowari wewnqtrz pomieszczeri

(Cn).
4. Nazwa. zastrzeiona

nazwa hand Iowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta.

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5
Termo Organika" Sp. z 0.0., ul. B. Prusa 33. 30-117 Krak6w
Zak!ady Produkcyjne:
ul. Lipiariska 8. 74-200 Pyrzyce (oznaczenie w kodzie na opakowaniu .P")
ul. Wolnosci 3. 26-010 Bodzentyn (oznaczenie w kodzie na opakowaniu "A")
5

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznlonego
pelnomocnictwo

przedstawiciela.

kt6rego

obejmuje zadania okreslone wart. 12 ust. 2

Nie dotyczy.
6

System lub systemy oceny i weryfikacji sta!osci w!asciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zalqczniku V
System 3.

7

W przypadku deklaracji w!asciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego obj~tego normq
zharmonizowanq
EN 12004:2007+A1:2012.

Kleje do plytek - Wymagania. ocena zgodnosci. klasyfikacja i oznaczenie.

Instytut Ceramiki i Materia/6w Budowlanych. Oddzia! Szkla i Materia!6w Budowlanych w Krakowie.
Osrodek Certyfikacji i Normalizacji (Jednostka Notyfikowana nr 1487) ustali! typ wyrobu w oparciu
o badania pr6bek pobranych do badari przez producenta i wyda/ raporty z przeprowadzonych
8

badari.

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego. dla kt6rego wydana
zosta!a europejska ocena techniczna
Nie dotyczy.

Tenna Organika sp.
ul. Boleslawa
tel.: +48124270740,

fax: +48 124272721,

www.termoorganika.com.pl,e-mail:

Z

0.0.

Prusa 33, 30-117 Krak6w

krakow@termoorganika.com.pl

IE

erma Organika
Mysl: Ciep/o

Deklaracja wlasciwosci uiylkowych

nr 20 13/01/ZK-P

9. Deklarowane wlasciwosci uzylkowe

zasadnlcze charakterystykl

Wlasclwoscl

Przyczepnosc poczqtkowa

~ 0,5 N/mm"

Przyczepnosc po zanurzeniu w wodzie

~ 0,5 N/mm"

Przyczepnosc po starzeniu lermicznym

NPD

Przyczepnosc po cyklach zamrazania
i rozmrazania

NPD

Czas otwarty: przyczepnosc
krOlszym nit 20 minul

~ 0,5 N/mm'

po czasie nie

Zharmonlzowana
specyfikacja
techniczna

uZytkowe

EN 12004:2007+A1:2012

Splyw

SO,5 mm

Reakcja na ogien

Klasa A1/A1.

Wydzielanie subslancji niebezpiecznych

palrz: karta charakleryslyki

10 W1asciwosci uzylkowe wyrobu okreslonego w pkl 1 i 2 S'l zgodne z wlasciwosciami
deklarowanymi

uzylkowymi

w pkl 8

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzylkowych wydana zoslaje na wyl'lczn'l

odpowiedzialnosc

producenta

okreslonego w pkl 4.

W imieniu producenla podpisal:

dr inz. Dariusz taz~cki, Dyreklor ds. Rozwoju i Konlroli Chemii Budowlanej

-------------------------_. -----_. -nazw;sko. f stanoWlsko. -----------------_. --------------_.
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