Deklaracja właściwości użytkowych
Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

WATERPROOF
Nr J/WP/09
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 934-2 : T9
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka uszczelniająca (w formie płynu)
3. Producent:
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
4.System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5.Norma zharmonizowana: PN-EN 934-2+A1:2012, data wydania: październik 2012,
Jednostka notyfikowana : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji,
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję
wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały
nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+
i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
1487-CPR-061-01

6.Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze
charakterystyki

Właściwości użytkowe

1

Zawartość chloru
całkowitego

≤0,60 %

2

Zawartość jonów
chlorków

Zawartość chlorków
rozpuszczalnych w wodzie:
≤0,10 %

3
4

Zawartość alkaliów
(równoważnik Na²O)
Oddziaływanie
korozyjne

5

Wytrzymałość na
ściskanie

6

Zawartość powietrza
w mieszance
betonowej

7

Absorpcja kapilarna

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

< 0,10 %
Zawiera tylko składniki wg
EN 934-1:2008, Aneks A.1
Wytrzymałość na ściskanie
:
Po 28 dniach : beton
badany
≥ 85% betonu kontrolnego
Mieszanka badana ≤ 2 %
objętości powyżej
zawartości w mieszance
kontrolnej
Badanie w ciągu 7 dni:
po 7 dniach dojrzewania:
zaprawa badana ≤ 50 %
masy zaprawy
kontrolnej.
Badanie w ciągu 28 dni,
po 90 dniach dojrzewania:
zaprawa badana ≤ 60 %
masy zaprawy kontrolnej

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu

PN-EN
934-2+A1:2012

są zgodne z zestawem deklarowanych

właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
powyżej.
W imieniu producenta podpisał:
Malwina Jurga (Prezes Zarządu)
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