CE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PBREVBIII-001
1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:
PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI E>10%
2. Sposób lub sposoby użytkowania:
DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania
4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości
System 4
5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:
Glówne cechy

Specyfikacja techniczna
według normy wspólnej

Właściwości

Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)
Siła łamiąca (ISO 10545-4)
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje
kadmu/ołowiu)
Trwałość dla
wnętrz

Klasa A1
≥ 600 N
Klasa C1: ≥ 0,5 N/mm2

EN 14411

W N/O
spełnia wymagania

Właściwości użytkowe produktu opisanego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3.

 Przed montażem sprawdzić: model, odcień, kaliber i jakość. Nie mieszać różnych kalibrów.
 Produkt nie nadaje się do wykładania na zewnątrz
 Minimalna spoina montażowa: 1,5 mm dla produktów szlifowanych/ 2,5 mm dla nieoszlifowanych
 W ścianach z kątami wewnętrznymi należy zostawić 5 mm odstępu na ewentualne dylatacje elementów.
Należy założyć i wykonać poprawnie łączniki na obwodzie o wymiarze 5 mm na powierzchniach ponad 7
m.kw. oraz dylatację 5 mm co 20-40 m2 powierzchni na zewnątrz; dwa razy tyle we wnętrzach. W żadnym
wypadku, z punktu widzenia techniki montażu nie zaleca się montażu bez łączników.
 Przy wykładaniu płytek w miejscach kontaktu z wodą (prysznice, kuchnia, etc) zaleca się używać materiału
wypełniającego (fug) nieprzepuszczającego wodę epoxy i zabezpieczyć pełną nieprzepuszczalność wody
całej powierzchni przekrycia płytkami
 Zaleca się zabezpieczyć podłogi i ściany jeśli po montażu mają być wykonywane inne prace zakładające
użycie lub przemieszczanie przedmiotów takie jak drabinki oraz zabezpieczyć je przed zarysowaniami,
plamami lub odbiciami przez przedmioty, które mogłyby spaść w trakcie wspomnianych prac
 Nie zakleszczać
 Do czyszczenia nie używać detergentów w proszku, ani roztworów kwasów, alkalin, ścierek, ani innych
materiałów ściernych. Wystarczy wilgotna szmatka i neutralne mydło w płynie.
 Montaż tego produktu zakłada, że został on zaakceptowany, w związku z czym nie przyjmuje się
reklamacji materiału po montażu z tytułu niespełnienia powyższych założeń.
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