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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
IZOHAN renobud R-140  

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 
numer partii podany na opakowaniu 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie  
z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
farba do ochrony powierzchniowej betonu w celu zwi ększenia trwało ści konstrukcji 
betonowych i żelbetowych aplikowana poprzez nało żenie powłoki  

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
IZOHAN Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, Gdynia 
www.izohan.pl; 58/781 45 85 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:  
Nie dotyczy 

6.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone  
w załączniku V: 
System 4 

7.W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną: PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Cześć 2:Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu  

Nie dotyczy  

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

9.Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwo ści 
użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

przepuszczalność CO2 SD >50 m 

PN-EN 1504-2:2006 

przepuszczalność pary wodnej SD < 5 m (klasa I) 
absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w < 0,1 kg/m2 *h0,5 
cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w 
roztworze soli – przyczepność  

≥ 0,8 MPa 

przyczepność przy odrywaniu ≥ 0,8 N/mm2 
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych patrz KCh 
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10.Właściwości użytkowe wyrobu określone 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(-a): 
M. Kłapkowska- główny specjalista ds. technicznych i przygotowania inwestycji 

(nazwisko i stanowisko) 

 

 

 
 
 
 
 

Gdynia 01.07.2013 r.       ……………………………… 
   miejsce i data wydania          podpis osoby wystawiającej 
 


