
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/WALLPRESS/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WALLPRESS cementowo-polimerowa dekoracyjna warstwa ścienna

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego:

Data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane  przez  producenta  zamierzone  zastosowanie  lub  zastosowania  wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

WALLPRESS  jest  mineralną  warstwą  do  wykonywania  okładzin  ściennych
imitujących  kamień,  drewno,  cegłę  itp.  Zawiera  twarde  kruszywa,  wysokosprawne
cementy  oraz  odpowiednie  domieszki  i  pigmenty.  Naniesiony  na  podłoże  tworzy
barwną,  trwałą,  bardzo  twardą  i  gładką  powierzchnię,  którą  można  modelować  i
odciskać w niej wzór. Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

4. Nazwa,  zastrzeżona  nazwa  handlowa  lub  zastrzeżony  znak  towarowy  oraz  adres
kontaktowy producenta:

Itbud Sp. z o.o. Zakład Nowych Materiałów Budowlanych
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
www.itbud.com.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

N/A

6. System  lub  systemy  oceny  i  weryfikacji  stałych  właściwości  użytkowych  wyrobu
budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:

N/A

8. W  przypadku  deklaracji  właściwości  użytkowych  dotyczącej  wyrobu  budowlanego,  dla
którego wydana została europejska ocena techniczna:

ITBUD Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. tel. (022) 843-37-81 mail:biuro@itbud.com.pl www.itbud.com.pl  
ul. Ksawerów 21,02-656 Warszawa tel. (022) 566 42 65 kwarc

http://www.itbud.com.pl/
mailto:biuro@itbud.com.pl


Norma:  PN-EN 206-1:2003
              PN-B 06265: 2004 

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nr WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Wygląd zewnętrzny Suchy proszek o granulacie od 0-3 bez zbryleń

2. Kolor Szary naturalny*

3. Klasa ekspozycji X0

4. Wodoszczelność
Stała W2

okresowa W2

5. Mrozoodporność F 50

6. Klasa wytrzymałości C20/25 ≤ LA35

7. Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3

8. Twardość wg skali Mohsha: ≥ 6 MPa

9.
Przesiąkliwość oleju
pod ciśnieniem:

≥0,9 MPa

10. Przesiąkliwość oleju 0 mm

11. Przesiąkliwość wody ≤3,5 mm

12. Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 3 MPa

13. Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 8 MPa

14. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 50 MPa

W przypadku,  gdy  na  podstawie  art.  37  lub  38  zastosowana została  specjalna  dokumentacja
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny z:

N/A

10. Właściwości  użytkowe  wyrobu  określonego  w  pkt  1  i  2  są  zgodne  z  właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza  deklaracja  właściwości  użytkowych  wydana  zostaje  na  wyłączną  
odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

….................................................
Warszawa, 05.01.2017
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