DECLARATION OF PERFORMANCE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011
Na podstawie Aneks III Rozporządzenia UE nr. 305/2011

for the product MasterPel 793
dla produktu MasterPel 793
No. IT0253/01
Nr. IT0253/01
1.

Unique identification code of the product-type / Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 934-2:T9

2.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product
as required pursuant to Article 11(4) / Numer typu partii, serii lub inny element pozwalajacy
zidentyfikować product budowlany jak jest wymagane w paragrafie 11(4):
batch number: patrz na opakowaniu
numer partii: see packaging of the product

3.

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised
technical specification, as foreseen by the manufacturer / Przewidziane zamierzone stosowanie
wyrobu budowlanego:

Water resisting admixture
Domieszka uszczelniająca do betonu
4.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required pursuant to Article 11(5) / Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak
towarowy jak jest wymagane w paragrafie 11(5):

BASF Construction Chemicals Italia SpA, via Viciale della Corti 21, 31100 Treviso
5.

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate
covers the tasks specified in Article 12(2) / Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego
przedstawiciela jak jest wymagane w paragrafie 12(2):
not relevant
nie dotyczy

6.

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in Annex V / System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego jak w Załączniku V:
System 2+

7.

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a
harmonised standard / Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
The notified body ICMQ SpA, identyfication number 1305, performed the initial inspection of the
manufacturing plant and of factory production control and the continous surveillance, assessment
and evaluation of factory production control under system 2+ and issued: Certificate of conformity
of the factory production control no. / Notyfikowana jednostaka ICMQ SpA, numer identyfikacyjny
1305, przeprowadziła wstępna insekcję zakładu produkcyjnego I zakładowej kontroli produkcji
oraz prowadzi ciagły nadzór, ocenę I ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z
systemem 2+ i wydała: certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr.:
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1305-CPR-0005
8.

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European
Technical Assessment has been issued / Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny
technicznej:
not relevant / nie dotyczy

9.

Declared performance / deklaracja właściwości użytkowych:

Essential characteristics /
Zasadnicze
charakterystyki

Performance / Właściwości użytkowe

Chloride content /
Zawartość chlorków
Alkali content /
Zawartość alkaliów

≤0,1 % by mass / 0,1% wagowo

Oddziaływanie korozyjne /
Corresion behavior

Contains components only from EN 9341:2008, Annex A.1 /Zawiera wyłącznie
składniki wg EN 934-1:2008, Załącznik A.1.
At 28 days: test mix ≥85% of control mix / Po
28 dniach: beton badany ≥85% betonu
kontrolnego.
Test mix ≤2,0% by volume above control mix.. /
Mieszanka badana ≤2,0% objętości powyżej
zawartości w mieszance kontrolnej.
7 days curing, 7 days tested ≤ 50%
90 days curing, 28 days tested ≤ 60% /
Po 7 dniach beton badany vs po 7 dniach
beton testowy ≤ 50%, po 90 dniach beton
badany vs po 28 dniach beton testowy ≤ 60% /
See MSDS / Patrz Karta Charakterystyki.

Compressive strength /
Wytrzymałość na ściskanie
Air content /Zawartość
powietrza.

Capillary absorption /
podciąganie kapilarne

Dangerous substances /
Substancje nibezpieczne

Harmonised
Technical
specification /
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

≤ 2,5 % by mass / 2,5% wagowo

EN 9342:2009+A1:2012

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of
the manufacturer identified in point 4 / Właściwości użytkowe wyrobu określoneg 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.
Signed for and on behalf of the manufacturer by / W imieniu producenta oświadcza I podpisał
Dario Micheletto, Resp. Quality Control / Kontrola Jakości
(name and function / nazwisko I funkcja)

Treviso, 12.02.2014
(place and date of issue / miejsce I data )
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