
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 02/RG-DC/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PREPARAT GRUNTUJĄCO-HYDROFOBIZUJĄCY RG-DC

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

Data produkcji stanowi nr partii została umieszczona na opakowaniu wyrobu

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

Preparat  RG-DC  jest  przeznaczony  do  gruntowania,  zabezpieczania  i  

malowania powierzchni betonowych, z zaprawy  cementowej,  kamienia,  

wyrobów silikatowych oraz elementów trocino-betonowych.  

Przeznaczony również do gruntowania  podkładów  mineralnych  przed

przyklejaniem wykładzin podłogowych itp. oraz do gruntowania powierzchni  

przed nałożeniem MASY PC-MW.

Do pielęgnacji posadzek betonowych i przemysłowych typu DUROBET

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

PN-EN 1504-2

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

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Preparat Gruntująco-Hydrofobizujący RG-DC  

Nr WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Wygląd zewnętrzny Jednorodna mleczna ciecz bez zbryleń, obcych wtrąceń i
zanieczyszczeń

2. Gęstość objętościowa 1,03 ± 10 [%]

3. Czas wypływu 12 ± 1 [s]

4. Zawartość suchej substancji 4 ± 0,4 [%]

5. Głębokość penetracji w podłoże z zaprawy 
cementowej

≥ 2,5 [mm]

6. Właściwości hydrofobowe (czas wnikania 1cm3 wody 
w zagruntowane podłoże z zaprawy cementowej)

≥ 2 [h]

Preparat Gruntująco-Hydrofobizujący RG-DC może zawierać wypełniacze mineralne i pigmenty, w celu 
nadania barwy malowanym powierzchniom.

Wypełniacz
Nr WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ DEKLAROWANA 

1. Wygląd zewnętrzny Jednorodna sucha, barwna mieszanka bez zbryleń i
zanieczyszczeń mechanicznych

2. Gęstość objętościowa 800 ± 25%* [kg/m3]

3. Zawartość suchej substancji 98 ± 10 % [%]

* w zależności od barwy wypełniacza

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 02.02.2016
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