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Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

 nr J/BPR/02/2017 

 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego 

BITUPRIMER R GRUNT 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

4. Do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do konserwacji 

pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych 

5. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Producent: JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem 

Zakład produkcyjny: ul. Sztutowska 18a, Gdańsk 

6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy. 

7. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System oceny 3 

8. Krajowa specyfikacja techniczna :  

7a. Polska Norma wyrobu : 

PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane 

na zimno 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu  :  

Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A, 

akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011. 

Sprawozdanie z badań NR 28/H/20047b.  

7b. Krajowa ocena techniczna :  nie dotyczy 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie 

dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

10.  

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 

budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Temperatura zapłonu w tyglu 

zamkniętym metodą Martensa 

Pensky’ego [°C] 

45 ± 0,5 

Lepkość umowna w temp (23±0,5) °C 

mierzona kubkiem wypływowym nr 4 [s] 

83 ± 1 

Czas wysychania [h], nie dłuższy niż  3 

Zawartość wody, [%] 0,0 

Wygląd zewnętrzny i konsystencja Bez wad 
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11. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi  w 

pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

 

    Podpisano na rzecz i w imieniu producenta 

Malwina Jurga (Prezes Zarządu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżanowo, 20.03.2017  
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