
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
NR 01/PC-MW/2016/sczepna

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MASA PC - MW  -  WARSTWA SCZEPNA, HYDROFOBOWA, ANTYKOROZYJNA

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

Data produkcji stanowi nr partii i została umieszczona na opakowaniu wyrobu

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

Do wykonywania warstwy sczepnej na powierzchni betonów, żelbetonów i zapraw.
Do wykonywania warstwy wodoodpornej, uszczelniającej przeciwko wodzie gruntowej i naporowej.
Masa zalewowa do mocowania elementów budowlanych.
Do  uszczelniania  stropów  garaży  podziemnych,  ścian  budowli,  zbiorników  wodnych,  budowli
hydrotermicznych i innych.
Służy jako wodoodporny podkład pod płytki ceramiczne.
Do wyrównywania, wygładzania i napraw powierzchni betonowych.
Do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej.
Do mocowania płytek elewacyjnych.
Do murowania (klejenia) wyrobów gazobetonowych, betonowych, silikatowych oraz kamienia.

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

Itbud Sp. zo.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:

Nie dotyczy

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

System oceny zgodności dla wyrobu: 4

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

PN-EN 1504-3:2006

8. W  przypadku   deklaracji  właściwości  użytkowych  dotyczącej  wyrobu  budowlanego,  dla  którego
wydana została Aprobata Techniczna:

Nie dotyczy
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9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Masa PC-MW – sczepna    
Nr WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Wygląd

a) w postaci fabrycznej

b) po zarobieniu z wodą

Proszek  o  jednolitej,  szarej  barwie  bez  zbryleń  i  obcych
wtrąceń
Jednolita  masa  bez  grudek  i  zanieczyszczeń
mechanicznych oraz śladów oddzielającej się cieczy

2. Właściwości robocze Łatwo  rozprowadzająca  się  po  podłożu  betonowym
równomierną  warstwą  przy  użyciu  packi  ząbkowanej,
Gęstość  wymiarach  zębów  6x6x6  mm,  zaprawa  nie
powinna wałkować się i przyklejać do packi

3. Gęstość nasypowa 1200 ±  5% [kg/m3]

4. Zawartość suchej substancji 98 ± 10 [%]

5. Gęstość objętościowa 1,5 ± 5 [%]

6. Konsystencja, cm 8 ± 1 [cm]

7. Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,5 mm ≤ 1,5 [%]

8. Obsuwanie się /poślizg/ ≤ 0,5 [mm]

9. Czas otwarty przy zachowaniu przyczepności 0,5N/mm2 ≥ 10 [min]

10. Skurcz liniowy przy grubości warstwy zaprawy 6mm ≤ 1,5 [%]

11. Przyczepność do płytek ceramicznych i mineralnych oraz podłoża 
betonowego, po przechowaniu próbek:

a) w warunkach powietrzno-suchych,
b) w wodzie,
c) w podwyższonej temperaturze,
d) temperaturze warunkach przemiennego zamrażania i 

rozmrażania.

≥ 0,5 [N/mm2]

12. Korygowalność, określana przyczepnością do płytek ceramicznych 
i mineralnych do podłoża betonowego, po przechowywaniu próbek:

a) w warunkach powietrzno-suchych,
b) w wodzie,
c) temperaturze warunkach przemiennego zamrażania i 

rozmrażania.

≥ 0,5 [N/mm2]

13. Nasiąkliwość ≥ 19 [%]

14. Wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 [MPa]

15. Wytrzymałość na zginanie ≥ 5 [MPa]

16. Mrozoodporność po 25 cyklach zamarzania i rozmnażania:
zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie
ubytek masy ≤ 20 [%]

≤ 5 [%]
17. Przyczepność do podłoża: betonowego, silikatowego, 

ceramicznego i ceramicznego betonu komórkowego ≥ 0,5 [MPa]
18. Stałość objętości Brak spękań

19. Odporność na występowaniu rys w podłożu o grubości 0-5mm Całkowita

20. Przyczepność
a) do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym,
- po 24 h zanurzenia w wodzie,
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych
b)   do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym,
- po 24 h zanurzenia w wodzie,
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

≥ 0,3 [MPa]
≥ 0,2 [MPa]
≥ 0,3 [MPa]

≥ 0,1 [MPa]
≥ 0,1 [MPa]
≥ 0,1 [MPa]

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi u pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączna odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa 08.01.2016
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