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DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
ZAŁĄCZNIK III Rozporzadzenie (UE) NR 305/2011 

zmieniony Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 
 

 HA Flex LV AF + HA Flex Cat AF  
 Nr.: GCPHEI-1004-02 

 
 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  

 
 EN 1504-5: 2004, U (D1) W(5) (3) (0/50) 

 
 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
 

 Numer partii – patrz opakowanie produktu  
 

 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 

 Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych  
Część 5: Iniekcje elementów betonowych 

Zasada 1 [IP]: Ochrona przed wnikaniem substancji o raz hydroizolacja 
Iniekcje rys (metoda 1.5) 

 
 Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 

 GCP 
De Neef Conchem bvba 

Industriepark 8 
B-2220 Heist-op-den-Berg 

Belgien  
 

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

 System 4 
 

 Norma zharmonizowana: 
 

 EN 1504-5:2004 
 

 Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
 

 
 

Produ cent przeprowadził wst ępne badania  typu i zakładow ą kontrol ę produkcji, a tak że 
ciągłe monitorowanie i ocen ę systemu zakładowej kontroli produkcji 4. 
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Deklarowane właściwości użytkowe:  
 

 
 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwo ści u żytkowe 
system oceny i 

weryfikacji 
stało ści 

Zharmonizowan
a specyfikacja 

techniczna  

Przyczepno ść (N / mm²) i 
Rozszerzalno ść (%) 

0,18 ± 0.2 
> 10 

System 4 EN 1504-5:2004 

Urabialno ść (mPa) 2 x 105 

Temperatura zeszklenia  (°C) -31 ± 1 

Wykonalno ść 
Szerokość pękania od 0,5 mm 
Wilgotność stanu pęknięcia: 

mokra 

Trwało ść (N/mm²) < 20 

Zachowanie korozyjne Można założyć, że nie ma 
korozji na zbrojeniu. 

Substancje niebezpieczne zgodne z  5.4 

NPD = Właściwość użytkowa nieoznaczona 
 

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 odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
W imieniu producenta podpisał(-a): 

 
Dominique Smits 

Global Product Manager De Neef® & Betec® Grouts 
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