
 

Deklaracja Wła

 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
BAUMIT FlexFlow 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umo
budowlanego, wymagany zgodnie

 

 Numer partii – zgodnie z 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 
budowlanego zgodnie z maj

 

 Zaprawa do klejenia podłogowych okładzin ceramicznych ka
 z kamieni naturalnych. Do okladzin 
 na podło żach odkształcalnych 
 PN-EN 12004+A1:2012 –
  i oznaczenie. 
  

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrze
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5.

 Baumit sp. z o.o. 
 ul. Sukiennice 6,  
 50 -107 Wrocław 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania okre

 nie dotyczy 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało
określone w załączniku V:

 system 3 
 

7. W przypadku deklaracji właś
normą zharmonizowaną:

 Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizy ki Budowli Politechnika Łódzka
 / 1614 
 (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej )
 przeprowadziło badania typu 
 (opis zadań strony trzeciej okreś
 w systemie 3 i wydało sprawozdania
 

8. W przypadku deklaracji właś
wydana została europejska ocena techniczna:

 nie dotyczy 
 

9. Deklarowane właściwości uż
Zasadnicze charakterystyki  

Reakcja na ogień 
Wytrzymałość spoiny - Przyczepno
początkowa 
Trwałość - Przyczepność po starzeniu 
termicznym 
Trwałość - Przyczepność po zanurzeniu 
w wodzie 
Trwałość - Przyczepność po cyklach 
zamrażania - rozmrażania 
Wydłużony czas otwarty - przyczepno

Odkształcenie poprzeczne 

Deklaracja Wła ściwo ści Użytkowych
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikacj
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 

zgodnie z datą produkcji podan ą na opakowaniu 

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

klejenia podłogowych okładzin ceramicznych ka żdego typu oraz płyt 
z kamieni naturalnych. Do okladzin średniego i du żego formatu. Do stosowania 

ach odkształcalnych - wewn ątrz i na zewn ątrz budynków. Klasa C2E S1
– Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodno ś

żona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust 5. 

przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust 2: 

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowla
ączniku V: 

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego obj
ą: 

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizy ki Budowli Politechnika Łódzka

identyfikacyjny jednostki notyfikowanej ) 
badania typu  

 strony trzeciej określonych w załączniku V) 
sprawozdania  z badań nr MB/42/2012 i MB/09/2013.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
wydana została europejska ocena techniczna: 

ś ści użytkowe 
Właściwo ści u żytkowe  Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna
Klasa E (CWFT) PN-EN 12004+A1:2012

Przyczepność ≥ 1,0 N/mm2 PN-EN 12004+A1:2012

ść po starzeniu ≥ 1,0 N/mm2 PN-EN 12004+A1:2012

ść po zanurzeniu ≥ 1,0 N/mm2 PN-EN 12004+A1:2012

ść po cyklach ≥ 1,0 N/mm2 PN-EN 12004+A1:2012

przyczepność ≥ 0,5 N/mm2  po czasie 
nie krótszym niż 30 min 

PN-EN 12004+A1:2012

S1 PN-EN 12004+A1

ytkowych  

 

 
 

ący identyfikację wyrobu 

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 
 specyfikacją techniczną: 

żdego typu oraz płyt  
ego formatu. Do stosowania  

trz budynków. Klasa C2E S1  
Wymagania, ocena zgodno ści, klasyfikacja  

ony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

nionego przedstawiciela, 

ytkowych wyrobu budowlanego 

cej wyrobu budowlanego objętego 

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizy ki Budowli Politechnika Łódzka  

i MB/09/2013.  

cej wyrobu budowlanego, dla którego 

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna  

12004+A1:2012 
12004+A1:2012 

12004+A1:2012 

12004+A1:2012 

12004+A1:2012 

12004+A1:2012 

12004+A1:2012 
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Substancje niebezpieczne - Karta charakterystyki 
 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi w pkt 9. 

  
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
 producenta określonego w pkt. 4 
 
W imieniu producenta podpisała: 
 
Elżbieta Świstak   
stanowisko: Kierownik Laboratorium  

                            
Łowicz dnia: 01.07.2013             podpis:………………………………………………….. 
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Baumit Kft. 

 

2510 Dorog, Baumit út 1.   

Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. 

Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 

Fax: 06-33/431-512, 512-950 
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3271 Visonta, Erőmű út 11. 
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Adószám: 10442155-2-11,  Cégjegyzékszám: 11-09-012709,  Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188                                         

1

 
1. A termék típus egyedi azonosító kódja: 

Baumit FlexFlow 
 

2. Típus-,  tétel-  vagy  sorozatszám  vagy  egyéb  ilyen  elem,  amely  lehetővé  teszi  az   építési  termék  
azonosítását  a  11.  cikk  (4)  bekezdésében  előírtaknak  megfelelően: 

Baumit FlexFlow 
[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)] 

 

3. Felhasználás célja: 
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 
Flexibilis, normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, 
meghosszabbított nyitott idővel. Osztályba sorolás az EN 12004 :2007+A1:2012 szerint C2E S1 

 

4. Gyártó: 
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. 
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
Baumit sp. z o.o. ul. Sukiennice 6, 
50 -107 Wrocław 
 

5. A meghatalmazott képviselő: 
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe 
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
BAUMIT Kft.  
H-2510, Dorog, Baumit út 1. 
Tfon: +36-33-512-910 
Tfax: +36-33-512-950 
www.baumit.hu 

 
6. Az AVCP-rendszerek:  

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
3. rendszer 

 
6a. Harmonizált szabvány:  

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma: 
a., EN 12004 :2007+A1:2012 
b., Bejelentett szervezett 
1614 
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechnika Łódzka 
w systemie 3 i wydało sprawozdania z badań nr MB/42/2012 i MB/09/2013 
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7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vizsgálati szabvány 

Tűzveszélyességi osztály: E osztály (CWFT) EN 12004:2007+A1:2012 

Kezdeti húzási tapadószilárdság: ≥ 1 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Nagy tapadó szilárdság száraz tárolás után: ≥ 1,0 N/mm² EN 12004:2007+A1:2012 

Nagy tapadó szilárdság nedves tárolás után: ≥ 1,0 N/mm² EN 12004:2007+A1:2012 

Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás 
utáni nagy tapadó szilárdság: 

≥ 1,0 N/mm² 
EN 12004:2007+A1:2012 

 
Meghosszabbított nyitott idő: 

≥ 0,5 N/mm2 
>30 perc EN 12004:2007+A1:2012 

Keresztirányú alakváltozás: S1 EN 12004:2007+A1:2012 
 

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Elżbieta Świstak, laboratórium vezető 

  
        

Łowicz, 2013-07-01.      Elżbieta Świstak, laboratórium vezető 
(a kiállítás helye és dátuma) beosztás  
 
 
Forgalmazó: 
 
Dorog, 2016-02-01 
(a kiállítás helye és dátuma) 

 
 
 
 

                                                       Illy Gábor 
                                                    Ügyvezető 

 
A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, mely a 2013-07-01-én kiállított 2 oldalas 
lengyel nyelvű teljesítménynyilatkozattal együtt érvényes. 




