
 

 

DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 
 według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041 

 

Nr 02/020/IZ-DD/14 
 

1. Producent wyrobu budowlanego: 
IZOHAN Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, Gdynia 
adres zakładu produkcyjnego:  
ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno  

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 

IZOHAN DYSPERBIT, odmiana Dn      
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa) 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 
23.99.13.0 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
masa asfaltowa stosowana do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, wykonywania 
bezspoinowych pokryć dachowych, do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą  
w stosunku 1:1 oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

(zgodnie ze specyfikacją techniczną) 

5. Specyfikacja techniczna: 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wrzesień 1997 
AT IBDiM nr AT/2005-03-1953/2 Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów 
mostowych i tuneli ’IZOHAN IZOBUD Br/IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7,IZOHAN 
DYSPERBIT/IZOHAN IZOBUDWL, IZOHAN IZOBUD WM’, grudzień 2010 

(numer ,tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i  rok wydania AT) 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 
• zawartość wody w masie, nie więcej niż 60% (m/m) 
• spływność powłoki w pozycji pionowej czasie  5 h w temperaturze 100oC, nie spływa 
• giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10oC, brak rys i pęknięć 
• przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h, niedopuszczalna 
• zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż 200 % 
• czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie 6h 
  ( dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań) 

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub  
numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego 

system oceny zgodności 3 dla budownictwa ogólnego 
PCBC laboratorium akredytowane Nr AB 011, Certyfikat ZKP nr FD-013-BG-040 
system oceny zgodności 2+ dla budownictwa komunikacyjnego 
PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F-013-BG-054 

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 
techniczną wskazaną w pkt.5 
 

 
 

Gdynia 18.06.2014               --------------------------- 
   miejsce i data wydania       podpis osoby wystawiającej 


