•

Deklaracja właściwości użytkowych nr 15/07/13
l. Niepowtarzalny

kod identyfikacyjny

typu wyrobu:

Gips FRANCUSKI
Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2
Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowycli
standardowym

3. Zamierzone

Mieszanka

zastosowanie

O

czasie wiązania -lB

lub zastosowania:

gipsowa do zastosowań

kartonowych

do nakładania ręcznego

oraz wygładzania

wewnętrznych

nierówności

- przeznaczona

i chropowatości

do łączenia płyt gipsowo -

tynków mineralnych .

. Producent:

:vregaron S.A.,
ul, Pyrzycka 3 e,f

70-892 Szczecin

tel.: 091146 64 540
fax.: 09114664541

6. System lub systemy oceny i weryfikacj i stałości w.Jaściwości

użytkowych:

System 4
7. -:\orma zharmonizowana:

P::\'-E::\'-13279-1:2009 - B212012
" Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania".
P::\'-E::\'-13963:200S - typ lB - standardowo
,,:vraterialy do łączenia płyt gipsowo-kar"tonowych.
Instytut Szkła, Ceramiki
o próbki pobrane

i 'lateriałów

przez producenta

Ogniotrwałych

wiążąca

Definicje, wymagania

i Budowlanych

w systemie -ł i wydal sprawozdanic

przeprowadził

wstępne badanie typu w oparciu

z badań typu :\r 196/07 na zgodność z normą

]':\-1::\ 13279-1:2009 oraz raport z badań typu nr 193/07 na zgodność z normą P:\-E:\

9, Deklarowane

właściwości

13963:201-ł.

użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
Reakcja

i metody badań.

na ogień

Izolacyjność akustyczna od
dźwięków powietrznych
~------

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Klasa Al

P-:\-E"'\ 13279-1 :2009

"'\PD

P"'\-E"'\ 13279-1:2009

--

Zasadnicze

-

-

charakterystyki

--

złącza płyt g-k -

----

użytkowe

Właściwości

użytkowe

określonego

właściwości

użytkowych.

'\iniejsza

(LE) nr 305/2011

W imieniu producenta

powyżej
deklaracja
na wyłączną

wyrobu
właściwości

-

I
I

są

.,
P~ i_E~ l· l.J963.2014

zgodne

z zestawem

użytkowych

odpowiedzialność

wydana

deklarowanych
zostaje

zgodnie

producenta

określonego

powyżej

MEGARON

S.A.

podpisałr-a):

Jakości

W~~J~~~

Róża Ważniak-Wróblewska

Szczecin, dnia 03.08.2015 r.
(miejsce

i data wystawienia)

I

P~-E~ 13963:2014

Róża Woźniak-Wróblewska
Kierownik

l

PN-EN 13279-1 :2009

'\
. PD

niebezpieczne

-

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

300 :\

metoda zginania

rozporządzeniem

-

~PD

I Wytrzymałość
I Substancje

-

Właściwości

Opór cieplny

I

--

(podpis)

z

