
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

nr . 8-2013- SYSTEM 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   

Zaprawa klejowa do styropianu  GRAFIT  

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

zgodnie z art. 11 ust. 4: 

Numer typu: Zaprawa klejowa do styropainu  GRAFIT    

Numer partii: data produkcji zawarta na opakowaniu. 

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

zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Zaprawę klejową do styropianu  GRAFIT  stosuje się do klejenia płyt styropianowych  i zatapiania siatki w systemie 

dociepleń budynków Termo System ARBET pod różne rodzaje tynków dekoracyjnych.. Może być stosowana wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. 

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

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 

Fabryka Styropianu „ARBET” 

Bartosik, Czernicki, Funke , Kuncer, Muzyczuk Spółka Jawna 

75-211 Koszalin 

Ul. Bohaterów Warszawy 32; 
ASTEX  Puczyńscy  Tynki Kleje Farby 

 Otłoczyn u. Ciechocińska 12-18 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

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:  

2+ 

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

„CERTBUD” Sp. zo.o Zakład Certyfikacji  

ul. Mokotowska 46 lok 8 00-543 Warszawa  

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr Z057 z dnia 20,09,2011r 

numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 2310. i wydała . certyfikat ZKP nr Z057 

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z 

badań/obliczeń – w zależności od przypadku) 

Zgodnie z art. 66 ust 2 CPR niniejsza deklaracja została wydana w oparciu o deklarację zgodności nr 

1/GR//System/2011 z dnia  20,09,2011 r. (deklaracja wydana w oparciu o dyrektywę 89/106/EWG 

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

ocena techniczna:  nie dotyczy 

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy) ---------  wydał(-a/-o) ..------- .. 

(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej) na podstawie ..------ 

(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny) --- 

przeprowadził(-a/-o) .-------------.w systemie .---------------- 

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)  i wydał(-a/-o).---------------------------------.. 

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z 

badań/obliczeń – w zależności od przypadku) 

 

 

 

 

 

 

 



9. Deklarowane właściwości użytkowe 

Tablica 2 

1) Poz. 2) Właściwości 3) Wymagania 4) Metody badań 

5) 1 6) 2 7) 3 8) 4 

9) 1 10) Wygląd  11) jednorodny proszek bez zbryleń, po 

zarobieniu wodą, jednorodna masa bez 
rozwarstwień  

i grudek 

12) p. 5.6.1 

13) 2 14) Strata prażenia w temp. 450°C, 
% 

15) 1,5 ± 10 % 16) ZUAT-15/V.03/2003 

17) 3 18) Konsystencja, cm 19) 8,5 ± 1 20) PN-B-04500:1985 

21) 1 22) 2 23) 3 24) 4 

25) 4 26) Gęstość nasypowa, kg/dm3 

27) 1,32 ± 10 % 
28) PN-C-04532:1980 

PN-EN 1097-3:2000 

29) 5 30) Odporność na spływanie z 

powierzchni pionowej 
31) brak spływania 32) ZUAT-15/V.03/2003 

33) 6 34) Odporność na występowanie 

rys skurczowych w warstwie o 
grubości do 5 mm 

35)  

brak rys 

36)  

37) 7 38) Przyczepność, MPa: 

a) do betonu: 
 - w stanie powietrzno-suchym 

 - po 24 h zanurzenia w wodzie 

 - po 5 cyklach termiczno-
wilgotnościowych 

39) b) do styropianu: 

 - w stanie powietrzno-suchym 
 - po 24 h zanurzenia w 

wodzie, 

 - po 5 cyklach termiczno- 
wilgotnościowych 

40)  

 

 0,30 

 0,20 

 0,30 

41)  

 0,1* 

 0,1* 

 0,1* 

42) ZUAT-15/V.03/2003 

43) *badanie należy wykonać na styropianie o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż TR 100 
 

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja 

techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:    nie dotyczy 

 

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):                                                                Artur Parada                         
Kierownik Działu Sprzedaży / 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 

                                                                  

Otłoczyn    22-11-2013 r. 

(miejsce i data wydania)                                                

 

http://www.goldenline.pl/forum/1221722/pelnomocnik-ds-systemu-zarzadzania-jakoscia-czy-warto-isc-na-szkolenie/

