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Deklaracja Wła ściwo ści Użytkowych  

Baumit TrassZement 
 

 
Deklaracja wła ściwo ści u żytkowych  
Nr.: 01 WIE Trasszement 
 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Baumit TrassZement 

 
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny e lement umo żliwiaj ący  

identyfikacj ę wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust . 4: 
Baumit TrassZement 

 
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowan ie lub zastosowania 

wyrobu budowlanego zgodnie z maj ącą zastosowanie zharmonizowan ą  
specyfikacj ą techniczn ą: 
Cement portlandzki z trasem do wykonywania betonów, zapraw murarskich  
i tynkarskich przy konserwacji zabytków. 

         PN-EN-179-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
         dotyczące cementów powszechnego użytku 

 
4. Nazwa, zastrze żona nazwa handlowa lub zastrze żony znak towarowy  

oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5.  
w&p Baustoffe GmbH, 

          Ferdinand – Jergitsch – Strasse 15 
         A-9020 Klagenfurt 
     
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy u powa żnionego  

przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje za dania okre ślone w art.12 
ust 2: 
Nie dotyczy 

 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało ści wła ściwo ści u żytkowych  

wyrobu budowlanego okre ślone w zał ączniku V: 
System 1+ 

 
7. W przypadku deklaracji wła ściwo ści u żytkowych dotycz ącej wyrobu  

budowlanego obj ętego norm ą zharmonizowan ą: 
Jednostka notyfikowana Die Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, QM-Systeme und 
Personen des Landes Oberösterreich BAUCERT (NB 0989)przeprowadził ustalenie 
typu wyrobu  
na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), wstępną inspekcję zakładu  
produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę  
i ewaluację Zakładowej Kontroli Produkcji oraz kontrolne badania próbek pobranych 
przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu w systemie 1 + i wydał Certyfikat Zgodności  
0989-CPD-1042. 
 

8. W przypadku deklaracji wła ściwo ści u żytkowych dotycz ącej wyrobu  
budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: 
Nie dotyczy 
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9. Deklarowane wła ściwo ści u żytkowe 
Zasadnicze  
charakterystyki 

Właściwo ści  
użytkowe 

Specyfikacja 
techniczna  

Oznaczenie 
Cement normalny CEM 
II/B-M (P-S) 32,5 N 

197-1 

Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość początkowa (po 7 dniach) 
Wytrzymałość normowa 

≥ 16,0 MPa 
≥ 32,5 MPa 
≤ 52,5 MPa 

197-1 

Początek czasu wiązania ≥ 75 min. 197-1 
Zmiany objętości ≤  10 mm 197-1 
Zawartość chlorków ≤ 0,10 % masy 197-1 
Zawartość siarczanów ≤ 3,5 % masy 197-1 

 

 
10. Właściwo ści u żytkowe wyrobu okre ślone w pkt 1 i 2 s ą zgodne  

z właściwo ściami u żytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracj a 
właściwo ści u żytkowych wydana zostaje na wył ączną odpowiedzialno ść  
producenta okre ślonego w pkt. 4 

 
 
W imieniu producenta podpisali: 
 
 

      
………………………………… …………………………… 
  Dr. Hubert Mattersdorfer Mag. Wolfgang Marcher 
Zarząd w&p Baustoffe GmbH                              Zarząd w&p Baustoffe GmbH 
 
Klagenfurt, 17.06.2013 

 
 


