
 

str. 1 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr TBA/DWU-6/2017 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  

BORDO ART T  

mineralny tynk dekoracyjny do wykonywania struktury deski elewacyjnej i 
innych wzorów dekoracyjnych 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Zaprawa tynkarska barwiona typu CR, wytwarzana w zakładzie według projektu, o zastosowaniu 

zamierzonym: mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania wypraw 

dekoracyjno – ochronnych na zewnątrz i wewnątrz budynków, na ściany murowane, stropy, 

słupy i ściany działowe  

3. Producent: SEMPRE FARBY Sp. z o.o., ul. gen.J. Kustronia 60, 43 – 301 Bielsko - Biała 

4. Upoważniony przedstawiciel:  nie dotyczy  

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  SYSTEM  4 

6a. Norma zharmonizowana:  

PN-EN 998-1: 2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1. Zaprawa tynkarska.” 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:  nie dotyczy 

6b. Europejski dokument oceny:  
Europejska ocena techniczna:  nie dotyczy 
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy 
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  nie dotyczy 

7. Deklarowane właściwości użytkowe:   

Zasadnicze charakterystyki Wartości deklarowane 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień  Klasa F EN-13501-1 

Gęstość brutto w stanie suchym ≤ 1400  

Wytrzymałość na ściskanie CS IV 

EN-998-1:2010, ITD 

Przyczepnośd, model pęknięcia  * N/mm2] ≥ 0,08, FP-B 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym, [Kat.} 

W2 

Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej  (μ) 

μ=25 

Trwałość NPD 

Substancje niebezpieczne 
patrz karta 

charakterystyki 
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  nie dotyczy 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialnośd producenta określonego powyżej. 

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje 
się, iż informacje wymagane przez Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r., Nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleo i stosowanych ograniczeo  
w zakresie chemikaliów {REACH) dostępne są u producenta.  

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie producenta www.semprefarby.pl 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 [imię i nazwisko] Aleksandra Dróżdż  

w  Bielsku – Białej  dnia 13.07.2017 

 

  

[podpis].................................................................. 


