Prohlášení o vlastnostech
Podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011

pro produkt MasterRoc® MP 303 CE
č. GER0513/08
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
EN 1504-5:ZA.1c
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních
výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Číslo výrobní šarže: viz etiketa produktu
3. Zamyšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Výrobek pro injektáž betonu
Injektáž betonových prvků
Injektáž trhlin, dutin a mezer v betonu
U(S2) W(1)(1/2/3)(5/40)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11
odst. 5:
BASF Construction Chemicals Europe GmbH
Salzachstraße 2-12
DE-68 199 Manheim
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje
na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je
uvedeno v příloze V:
Systém 4
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje
harmonizovaná norma:
BASF provedl zkoušky typu dle systému 4
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8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno
evropské technické posouzení:
není relevantní
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení
Základní charakteristiky
Vodotěsnost
Viskozita
Korozivní chování
Objemové a hmotnostní změny
vysycháním na vzduchu a uložením
ve vodě
Citlivost na vodu
Citlivost na cykly mokrý-vyschlý
Kompatibilita s betonem
Odolnost vůči mrazu
Nebezpečné látky
NPD: No Performance Determined

Vlastnosti

S2
≤ 60 mPa.s
Nemá korozivní vliv
Změna objemu 87%
Změna hmotnosti 76%

Harmonizované
technické
specifikace

EN 1504-5:2004

Nehodnoceno
Nehodnoceno
Nehodnoceno
Nehodnoceno
NPD

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Matthew Ross
Head of Underground Construction Chemicals
BASF Construction Chemicals

Zurich, 23. 6. 2014
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