WE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PEBIII-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)
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje
kadmu/ołowiu)
Trwałość dla
wnętrz

Klasa A1
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.
 W specjalnych elementach uzupelniających, gdzie użyto metalu (złota, srebra, miedzi,…), materiałów
nabłyszczanych, porowatych, żywic, szkła, etc, mogą one mieć szczególne cechy (delikatne zmiany
odcienia, utlenianie w kontakcie z powietrzem i wilgocią, „starzenie się” z upływem czasu,…)
 W przypadku materiałów szlifowanych i/lub emaliowanych należy delikatnie się z nimi obchodzić po to,
by uniknąć załamań na krawędziach i zarysowań na powierzchni
 Specjalne płytki uzupełniające PEBIII-001 nie są przystosowane do montażu na zewnątrz
 CZYSTOŚC NA MIEJSCU PRAC: unikać plam spoiwa na powierzchni płytek (ewentualnie wyczyścić
przed upływem 24 godzin). Usunąć jego resztki (cementu, fugi, etc) za pomoca mocno nasączonej wodą
gąbki; zmyć obficie polewając wodą. Nie używać jakichkolwiek produktów ściernych, ani aplikacji na
bazie kwasów, czy alkalin (zasad), w celu uniknięcia uszkodzeń czy spękań na powierzchni. Nie używać
produktów zawierających kwa solny, ani szorstkich ścierek.
 UTRZYMANIE: do czyszczenia nie używać detergentów w proszku, ani roztworów kwasów, alkalin,
ścierek, ani innych materiałów ściernych. Wystarczy wilgotna szmatka i neutralne mydło w płynie.
 Nie przyjmuje się reklamacji materiału po montażu lub takich, po których widać, że zainstalowane je
niezgodnie z zaleceniami montażu z tytułu niespełnienia powyższych założeń.
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