
                                           

        DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA 

     Nr F-W-16/2013 

1. Producent wyrobu budowlanego: 

KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Sp. J. 

Dziękowizna, ul. Warszawska 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 

 Farba wewnętrzna Royal Color 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: (PKWiU): 20.30.11.0 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  

 Akrylowa farba do ścian i sufitów. 

5. Specyfikacja techniczna (dokument odniesienia) 

PN-C- 81914:2002/AZ1:2015 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN EN 13300:2002 – Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja 

6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:  

Właściwości wg PN-C- 81914:2002/AZ1:2015 

Gęstość  Ok. 1,64 g/cm3 PN-EN ISO 28111:2012 

Wygląd i barwa powłoki Powłoka bez obcych wtrąceń, 

spękań, pomarszczeń; barwa 

zgodna z wzorcem 1); 

dopuszczalne nieznaczne 
odstępstwo odcienia barwy 

Pkt.3.5.1 

Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w 

temp. (23±2) oC i wilg. Wzgl. Powietrza (50±5) %, 
h, 

1-2 h (Max 3 h ) PN-EN ISO 9117-3:2010 

Krycie jakościowe, nie więcej niż dla barw: 

-białych i pastelowych                                 - III 

-żółtych, pomarańczowych i czerwonych   - IV 

 -ciemnych                                                   - II 

 

II 

PN-C-81536:1989 metoda C 

Odporność powłoki na tarcie na sucho Brak śladu, lub śladowa ilość 
pigmentów na tkaninie 

Pkt. 3.5.2 

Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, 
stopień,  

1 Pkt. 3.5.3 

Odporność na szorowanie na mokro, ubytek 

grubości, μm,  

Rodzaj I - nie więcej niż 70 µm, 

po 200 cyklach szorowania 

PN-EN ISO 11998:2007 

Odporność powłoki dla farb kolorowych, na 

działanie światła przez 168 h, jednolite zniszczenie 
powłoki, klasa, nie więcej niż   

3  Pkt. 3.5.4 

1) wzorzec barwy powłoki jest uzgadniany miedzy zainteresowanymi stronami 

 

 

 



Właściwości wg PN-EN 13300:2002 

Połysk Głęboki mat Pomiar przy kącie pomiaru 85o C 

Największy rodzaj ziarna Granulacja drobna PN-EN ISO 1524:2002  

Odporność na szorowanie na mokro Klasa 2 Starcie  ≥ 5 i < 20 po 200 cyklach 
szorowania 

 

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu 

i/lub raportu z badań typu (jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności. 

Nr raportu z badań: EKW/03/06/2016 

 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny, ze specyfikacją techniczną wskazaną  

w pkt. 5.  

 
   

   

 Dziękowizna,27.06.2016 r. (wyd. 2) 
    (Miejsce i data wystawienia)                                                                         

 
                                                                                                                                                  (podpis)  

                                                                                                                          

 

     

 

 


