
 
 

 
 

 
 
 

Zaprawa cementowa PROBAU PZM 
 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 
 

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu 
QUICK-101480-02-EN998 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Normalna zaprawa murarska do stosowania na ścianach, wspornikach i ściankach działowych z obmurza 
 

Producent 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
System 2+ 

 
Jednostka notyfikowania 

 
 1497  

Na podstawie europejskiego dokumentu oceny technicznej Bayerischer Baustoffüberwachungs- und 
Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V. (Bawarskie Zrzeszenie Nadzorowania i Certyfikacji Materiałów 
Budowlanych) dokonało pierwszej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi bieżący 

nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ oraz wystawiło 
następujący dokument: certyfikat zakładowej kontroli produkcji. 

 
Normy zharmonizowane 

EN 998-2:2016 
 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Istotne cechy Właściwości użytkowe 
Wytrzymałość na ściskanie M 10 

Przyczepność Wytrzymałość na ścinanie 

≥ 0,10 N/mm² 
(charakterystyczna początkowa wytrzymałość na 
ścinanie (przyczepność na ścinanie) sprawdzona 
zgodnie z EN 1052-3 – metoda B w połączeniu 
z referencyjnym materiałem piaskowcowym o wilgotności 
własnej od 3 do 5% wag.): 

Przyczepność Wytrzymałość na 
rozciąganie przy zginaniu NPD 

Zawartość chlorków < 0,1% wag. 
Klasyfikacja ogniowa A1 
Nasiąkliwość ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tabelaryczna) 
Przepuszczalność pary wodnej µ 15/35 (wartość tabelaryczna) 

Przewodność cieplna λ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50% 
≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90% 
(wartości tabelaryczne zgodnie z EN 1745) 

Trwałość  
Ze względu na posiadane doświadczenia, przy 
prawidłowym stosowaniu nadaje się do silnie 
agresywnego otoczenia zgodnie z EN 998-2 
załącznik B 

Substancje niebezpieczne NPD 
 

 



 
 

 
 

 

 

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za 
sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest 

wyłącznie wyżej wymieniony producent. 
 

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta: 
 

dr Michael Fooken, kierownik działu badań i rozwoju 
(nazwisko i funkcja) 

 
 

 Osnabrück, 19.01.2018 r.  
 (miejsce i data wystawienia) (podpis) 
 

Deklarację własności użytkowych można pobrać elektronicznie pod następującym adresem 

www.probau.eu 

   

  

http://www.probau.eu/


 
 

 
 

 
 

Zaprawa cementowa PROBAU PZM  
 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 
 

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu 
QUICK-101480-02-EN998 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Normalna zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk wewnętrzny i zewnętrzny na ścianach, sufitach, wspornikach 
i ściankach działowych  

 
 

Producent 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
System 4 

 
Normy zharmonizowane 

EN 998-1:2016 
 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Istotne cechy Właściwości użytkowe 
Klasyfikacja ogniowa A1 
Nasiąkliwość Wc 1 
Przepuszczalność pary wodnej µ 15/35 (wartość tabelaryczna) 
Przyczepność ≥ 0,08 N/mm² przy powstawaniu pęknięć wg schematu 

A, B lub C 

Przewodność cieplna λ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50% 
≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90%  
(wartości tabelaryczne zgodnie z EN 1745) 

Trwałość NPD 
Substancje niebezpieczne NPD 

 
Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za 

sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest 
wyłącznie wyżej wymieniony producent. 

 
Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta: 

 

dr Michael Fooken, kierownik działu badań i rozwoju 
(nazwisko i funkcja) 

 
 

 Osnabrück, 19.01.2018 r.  
 (miejsce i data wystawienia) (podpis) 
 

Deklarację własności użytkowych można pobrać elektronicznie pod następującym adresem 

www.probau.eu 

   

http://www.probau.eu/

