DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr DE0246/01
zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla wyrobu:

MasterInject® 1360
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 1504-5 Methods 1.5/4.5/4.6
U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)
U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)
2.

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

Numer partii: zob. opakowanie produktu
3.

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

Wyrób do iniekcji betonu
4.

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

BASF Bautechnik GmbH
Chemiepark Trostberg
Dr. Albert-Frank-Straße 32
D-83308 Trostberg
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 4
7.

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

Firma BASF Bautechnik GmbH dokonała określenia typu wyrobu na podstawie
badań typu zgodnie z systemem 4.

8.

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

9.

Deklarowane właściwości użytkowe (MasterInject® 1360)

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Przyczepność oznaczana za pomocą oceny
wytrzymałości na rozciąganie
Przyczepność oznaczana za pomocą oceny
wytrzymałości na ścinanie
Składniki nielotne

Zniszczenie kohezji w
podłożu
Nie oznaczono
> 95 %
> 40 °C
Szerokość suchego
pęknięcia 0,2 mm
Szerokość wilgotnego
pęknięcia 0,5 mm
Zaliczone
Spełnia wymogi pkt 5.4
(EN 1504-5)

Temperatura zeszklenia
Urabialność
Trwałość
Substancje niebezpieczne

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

EN 1504-5:2013

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

ppa. Jürgen Baumann
Kierownik działu badań

z upow. Volker Schwarz
Kierownik działu pomiarów
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