KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr HYDRO-2/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
DYSPERLIT
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do gruntowania podłoży oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Sp. J.
Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Miejsce produkcji wyrobu:
ul. Sztutowa 18a, 80-711 Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wrzesień 1997
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i nr akredytacji:
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A, 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A, nr akredytacji AB 011.
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
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy

W temp. 23o C jednorodna masa koloru brunatnego, bez
zanieczyszczeń oraz grudek asfaltu

Zawartość wody w dyspersji, %

58

Zdolność rozcieńczania emulsji wodą [%(\f/V)]
Badanie spływności powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 h
w temperaturze 100o C
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wys. 100
mm w czasie 48 h

200

Czas tworzenia powłoki nie później niż po upływie 6h

Uwagi

Bez spływania
Bez przesiąkania
Po upływie 6h powłoka nie wskazuje odspojenia ani widocznych
śladów wymywania

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z godnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r.
poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165) na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a): Adam Kosiński - Współwłaściciel

Dziękowizna, dnia 16.10.2017 r.
(miejsce i data wystawienia)
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