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Deklaracja właściwości użytkowych nr 23/07/13_02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Gips szpachlowy ZBROJONY

Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych do nakładania ręcznego, krótko

wiqżqca-4 B

2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu

budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii podany na opakowaniu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego

zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Mieszanka gipsowa do zastosowań wewnętrznych - przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-

kartonowych bez użycia taśmy wzmacniającej

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy

producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Megaron S.A:,

ul. Pyrzycka 3 e,f 70-892 Szczecin

tel.: 091/4664540

fax.: 091/4664541

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego.
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone wart. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą

zharmonizowaną:

PN-EN-13963:2014 - typ 4B - krótko wiążąca

"Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań."

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie przeprowadził wstępne badanie typu w oparciu o próbki

pobrane przez producenta w systemie 4 na zgodność z normą PN-EN 13963:2014 i wydał raport z badań nr

300/111SG

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego

wydana została europejska ocena techniczna

Nie dotyczy



9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień Klasa Al PN-EN 13963:2014

Wytrzymałość złącza płyt g-k - 250N PN-EN 13963:2014
metoda rozciągania

Substancje niebezpieczne NPD PN-EN 13963:2014

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt l 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):

Róża Woźniak-Wróblewska

Kierownik Jakości

MEGARON S.A.

q~J(~0
Róża Wo.źniak.Wr6blewska

Szczecin, dnia 03.08.2015r.

(miejsce i data wystawienia) (podpis)


