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DEKLARACJA ZGODNOSO nr 2/2015/EURO-MIX

1. Ploducent rńTrobu budowlanego i adles zakładu plodukcyjnego:

Przedsięł'iorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe''EURo-MIX'' sp. z o.o.
nl.Boc a6,44-240 Zory

2. Nazwa lvyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociep|eń ścian zewnętrznych budynków
systemem EURO-MIX

3. Klas]fikacja statysrycma wyobu budowlanego:

zaprawa k|ejąca do Śtyrcpianu
zaprawa klejąca do ŚĘropianu i Śi|tki
Tynk minemlny szlachetDy' biały
Środek gruntujący

4. Przentaczęltię i zat.tes Śtosowania w}Tobu budowlanego:

Zestaw $1.robów do wykonymnia ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem El,]Ro-
MIX może być Śtosowany do ocieplania ścian zewnętrznych na podłożach minęralnych w bud},r*ach

nowowfnoszonych i rrżłtkowanych .

5, Specfikacjatechniczna:

Aprobate T€chniczna ITB AT-1$2579l2015

'z€st*w 
ti.yrobów do wykonywania miepl€ń ścian zewnętrznych budynkiem

ŚyŚtemem EIJRGMIX'', warszaws, 22 czerwca 20l 5r.

6. Deklarowane cechy techniczne tJTu wyrobu budowlaoego:
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Dahn.ht sprrĄdża,o w zd. 2 da RtP Mh Intx|n* ry z dnb ] 1 Śfu4,jia 2au r' , spBE s?d|ńó* dtłJtąmb zEodżBści w,abćw buda]łl.,rlch
o|e vxńL zndknwani, Lh zhokien huleldld (Dz.U l93 z 2l01r' paz201]) z późn fiiMj

Ex2.(D START 23'ó4.10.0
8X2.02 23.64.10.0
Ex3.02 ż3.64.10.0
EX 7.01 20.30.11.0

Poz. właściwości techni(zne utładu ociep]eniowego krnasania IZUAT-I 5/V.03/2010 l
t wodochło!troŚć (podciąganie kapi]ame) po lh'

gm':

.wafstwa wierzcłnia
< 150
< 300

z wodochłonność (podciągalie kapilame) po 24h'

9m-:

-warstwa wierz.hnia
<300
<400

3 PŹ€puszcza]ność pary wodnej opór d}&zyjny
względny wafstlly wierzcbniej, rn < 2,0

4 odpomość na udelz9nie (uderz€nie ciałem kategoria I...,t
5 Mrof oodpomość walsmT wierzchniej bńk aniszczeń: rys' uszkodzeń, odsr'ojeń i

spęcheżoń ł'ez rmian barwy \ł}prawy
6 Przyczepność waśtwy wienclniej do st'Topialq

MPą po badaniu na próbkach:
- w warurkach labomtoryjnych
- po cyk]ach nrozoodpomości

> 0-08
> 0,08
> 0,08

'7 Klaiyfikacja w zakiesie rczprzestrreniania ognia
oŹel ścianv olzv działaliu oEria od srrony e|€\łacii

niefozprzestrzeniając€ ognia - NRo
[PN.90/B-028671
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7. Nazwa i m alaed)'towanej jędnostki ceńyfikująpej lub laboratorium oraz nr Bpońu z badań t'pu:

Zakład CeĄ.fikacji Insłtutu Techniki Budowlanej, warMawa' Ac 020

Sprawozdania z badań qpu _ hst}'tut ceramiki i Maleria,łów Budow|anych, o^kaków, AB054
- Sprawozdanie z badań nr l7l15/sG, lólt 5/sG, 15/15/sG, 14115/sG' 13/15/sG' 12115/SG' l 15/l5'
116/t5.I11/15" L18/L5
- Klasyfikacja w zalaesie .ozprzestzeniania o8nia ptzez ściany ptzy działaniu o8nia od zewnąhz.
obiekt klaŚyfil..uje się jako nierozprzeshzeniający ognia przy działaniu ognia od stony el€wacji
(osiMB w Knkowie AB ó05) _ nr rapońu klasyfikacyjnego sG-24/14

P.P.H.U. 
"EIJRo-MD('' 

dek|aruje z pełną odpowi€dzialnością' i2 w?ńb budowlany jest zgodny
ze Śpecyfik'cją techniczną wymienioną w pkt. 5.
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DokMdt ŚpoEąafuÓ vE zał 2 do REp Mb' lrI|asńL,fur! z dnio ! ] lkryhl1 2oa1 | ł Ś,|awie spo9bół d.Horfuanio zEal]nokl b\łohół badNkryth
aru spasabu zhokotajd ic], naheń b,dr on}m |Dz U'nr 193z 2001| 7ż 201, zpórnniumi
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