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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 13813— CA-C25-F5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umo2liwiajcy identytikacj wyrobu budowlanego,
wymagany zgod nie z artykutem 11, ustp 4: Knauf FE 50 Largo

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majcq zastosowanie zharmonizowan specyfikacj techniczn:
Zaprawa jastrychowa na bazie siarczanu wapnia do zastosowania wewntrz obiektäw budowlanych

4. Nazwa, zastrze2ona nazwa handlowa lub zastrze2ony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Niemcy

tel. +49-9323-31-0, faks +49-9323-31-277, e-mail Zentrale@Knauf.de

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statoci w{aciwoci u2ytkowych wyrobu budowlanego okrelone w
zafczniku V: System 3 i 4

7. W przypadku deklaracji w1aciwoci uytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego objtego normq
zharmonizowan: ... (nazwa in numer identyfikacyjnyjednostki notyfikowane], je.Ii dotyczy) przeprowadzil(-a/-o)
w systemle ... (opis zadafi strony trzeciej, okreIonych w za1czniku V) 1 wydal(-a/-o) ... (certyfikat staloci
w1a.ciwoci u2ytkowych, certyfikat zgodnoci zakladowe] kontroll produkcj4 sprawozdania z bada, / obliczeh - w
zaIe2noci od przypadku)
Nie dotyczy — wstQpne badania typu oraz zaktadowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

9. Deklarowane wtaciwoci u2ytkowe
. . Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wfasciwosci uzytkowe techniczna
Reakcja na ogier Al EN 13813:2002-10
Wydzielanie substancji korozyjnych CA EN 13813:2002-10
Wsp6{czynnik pH spe{nione EN 1381 3:2002-10
Przepuszczalno pary wodnej NPD EN 13813:2002-10
WytrzymaIoö na ciskanie C25 EN 1381 3:2002-10
Wytrzyma{o6 na zginanie F5 EN 1381 3:2002-10
Izolacja akustyczna NPD EN 13813:2002-10
D±wikoch1onnoö NPD EN 1381 3:2002-10
Opörcieplny NPD EN 13813:2002-10
Odpornoöchemiczna NPD EN 13813:2002-10
Substancje niebezpieczne NPD EN 1381 3:2002-10
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktörymi wyröb jest zgodny: Nie dotyczy

10. Wtaciwoci u2ytkowe wyrobu okrelone w pkt. 1 1 2 s zgodne z wtaciwociami uytkowymi deklarowanymi
w pkt. 9. Niniejsza deklaracja wtaciwoci uytkowych wydana zostaje na wy{czn odpowiedzialnoö producenta
okreIonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisal(a):

per procura Dr. Markus Biebl
(Dyrektor Dzialu Badari 1 Rozwoju Grupy Knauf) (

W Iphofen, dnia 06.11.2012


