
 

 

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

 

Nr 10/01/IZ-PUK/12 
 

1. Producent wyrobu budowlanego: 
IZOHAN Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, Gdynia 
adres zakładu produkcyjnego:  
Ul. Strefowa 14 
43-100 Tychy 

 (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 

2. Nazwa wyrobu budowlanego: 

IZOHAN STYRO PUK   FUNDAMENT   
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa) 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 

20.30.22.0 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt ocieplających EPS i XPS przy termoizolacji 
fundamentów 

(zgodnie ze specyfikacją techniczną) 

5. Specyfikacja techniczna: 
AT-15-8153/2012 Klej poliuretanowy Piana poliuretanowa klej do styropianu/Piana poliuretanowa/Expert 
Line Pianostyr/Porolit Q2/Rawl Pro Styrofix/PPU-2/renovadex, IZOHAN STYRO PUK, Desnner, 
Haussen, Bausolid, Baumaster styrofix, KLEJ DO PŁYT XPS I STYROPIANU NA 
FUNDAMENTY, marzec 2012 

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

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 
• gęstość pozorna, 15±10% kg/m3 
• oddziaływanie kleju na styropian w temp. 23oC i 75oC,brak oznak destrukcji 
• zmiana wymiarów liniowych po 48h w temp. +70oC i wilgotności względnej 90%, długość i szerokość  

≤ 2%, grubość ≤ 1% 
• naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym kleju swobodnie spienionego, ≥ 40  
• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni,  połączenie styropian/beton,  ≥ 0,08 MPa 
•  wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni,  połączenie XPS/beton,  ≥ 0,08 MPa 
• przyczepność pianki w stanie powietrzno suchym: do betonu  ≥0,25 MPa, do styropianu ≥ 0,08 MPa, do 

XPS ≥ 0,15 MPa, do betonu z powłoka bitumiczną  ≥ 0,15 MPa 

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 

oceny zgodności dokonuje producent 

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

 
 
 
                                                                                                  
Gdynia 30.03.2012       -------------------------- 
   miejsce i data wydania         podpis osoby wystawiającej 


