
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/DUROBET ITBUD/2016/kwarc

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DUROBET ITBUD kwarc

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:

Preparat  proszkowy  do  powierzchniowego  utwardzania  i  wzmacniania  posadzek
betonowych  i  z  zaprawy  cementowej.  Zwiększa  odporność  posadzek  na  ścieranie,
zmniejsza  pylenie,  zwiększa  wytrzymałość  na  ściskanie  i  odporność  na  uderzenia,
poprawia odporność na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejsza nasiąkliwość
wodą.  Posadzki  powierzchniowo  utwardzane  DUROBETEM  mogą  być  stosowane
wewnątrz i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i  mokrej produkcji,  t.j.  w
halach fabrycznych przemysłu samochodowego, maszynowego, chłodniach składowych
oraz w obiektach przemysłu rolno-spożywczego.

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

N/A

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości Wymagania Metody badań

Wygląd zewnętrzny
suchy proszek o granulacji  2 ÷ 4 mm,
jednolicie  zabarwiony,  bez  zbryleń  i
zanieczyszczeń mechanicznych

p.5.6.1
wg AT-15-8640/2016

Czas wiązania - koniec ≤10 [godz] PN-EN 196-3:2006
Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach ≥40 [MPa] PN-EN 196-1:2009

Wytrzymałość na zginanie po
28 dniach ≥5,5 [MPa] PN-EN 196-1:2009

Przyczepność do betonu 
podkładowego po 28 dniach ≥1,5 [MPa] PN-EN 1542:2000

Odporność na ścieranie na 
tarczy Boehmego, klasa A3 PN-EN 13892-3:2015

Odporność na ścieranie 
metodą BCA, klasa AR1 PN-EN 13892-4:2004

Przesiąkliwość oleju pod 
ciśnieniem ≥0,9 [mm]

 p.5.6.4
wg AT-15-8640/2016

Przesiąkliwość wody po 28 
dniach działania 6 cm słupa 
wody

≤3,5 [mm] p.5.6.5.
wg AT-15-864/2016

Przesiąkliwość oleju po 28 
dniach działania 6 cm słupa 
oleju

0 [mm] p.5.6.6
wg AT-15-8640/2016

Twardość według skali 
Mohs'a ≥6 PN-EN 101:1994

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

AT-15-8640/2016

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, 23.05.2016
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