DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr TPR/ DWU-4/ 2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROGRESIL silikatowo – silikonowa masa tynkarska
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 4

Data produkcji oraz numer szarży na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Silikatowo - silikonowa masa tynkarska przeznaczona jest do wykonywania wypraw
dekoracyjno – ochronnych na zewnątrz na typowe podłoża mineralne
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5

SEMPRE FARBY Sp. z o.o. ul. Gen. J. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała
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 15824: 2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na
spoiwach organicznych”
Laboratorium firmy SEMPRE FARBY Sp. z o.o.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy

przeprowadził (-a/-o badania na zgodność z ww normą w systemie 4
……………………………………………………………………………………………….

……………………

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o) nie dotyczy

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń –
w zależności od przypadku)

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

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Sempre Farby Sp. z o.o.
43-301 Bielsko-Biała
ul. Gen J. Kustronia 60

MARESIL
niskoalkaliczna krzemianowa
masa tynkarska w technologii
Poliaktiv

14
wykaz właściwości

wartości deklarowane

Przepuszczalność pary wodnej, opór
dyfuzyjny względny pary wodnej

V3
0,22 ± 0,03 m

Absorpcja wody po 24h

W1
> 0,5 [kg/ m2 h0,5]

Adhezja

> 0,3 MPa

Trwałość

> 0,3 MPa

Klasyfikacja reakcji na ogień

B-s1, d0

zharmonizowana specyfikacja
techniczna

PN-EN 15824: 2010

EN 13501-1

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 zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów {REACH) dostępne są u producenta.
Informacje dodatkowe dostępne są na stronie producenta www.semprefarby.pl

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:
Bielsko- Biała , 04.12.2014.
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