
PROBAU Zidarska in ometna malta PKM

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih in enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
QUICK-101428-02-EN998

Namen uporabe
Običajna zidarska malta po preverjanju ustreznosti za uporabo v stenah, podporah in ločilnih stenah iz zidakov

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

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 2+

Priglašeni organ

 1497
Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.,

je na osnovi prvega tehničnega pregleda tovarne in lastnega tovarniškega nadzora proizvodnje izdalo
potrdilo o skladnosti lastnega nadzora proizvodnje

ter prevzema tekoč nadzor, ovrednotenje in evalvacijo lastnega tovarniškega nadzora proizvodnje po
sistemu 2+

Usklajeni standard
EN 998-2 :2016

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti Lastnosti

Tlačna trdnost M 2,5

Sprijemna trdnost Strižna trdnost sprijema

≥ 0,04 N/mm²
(Karakteristična začetna strižna trdnost (strižna trdnost
sprijema) je bila preverjena po postopku B standarda EN
1052-3, v povezavi z referenčnim apnenčevim
peščenjakom pri lastni vlagi od 3 do 5 masnega deleža
(mdel)):

Sprijemna trdnost Upogibna adhezivna
natezna trdnost NPD

Vsebnost klorida < 0,1 M.-%
Odziv na ogenj A1
Vpijanje vode ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (tabelarna vrednost)
Prepustnost za zračno vlago (µ) 15/35 (tabelarna vrednost)

Prevodnost toplote λ10,suh mat.

≤ 0,82 W/(mK) za P = 50 %
≤ 0,89 W/(mK) za P = 90 %
(tabelarna vrednost po standardu EN 1745)

Obstojnost
Izdelek je na osnovi obstoječih izkušenj ob pravilni
uporabi primeren za uporabo pri zmerno agresivni okolici
v skladu z EN 998-2, prilogo B.

Nevarne snovi NPD



Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda se ujemajo z izjavljenimi lastnostmi. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu
z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Fooken, vodja raziskovanja & razvoja
(Ime in funkcija)

Osnabrück, 5. 3. 2018
(Kraj in datum izdaje) (Podpis)

Pod povezavo

www.probau.eu

si lahko elektronsko naložite izjavo o lastnostih.



PROBAU zidarska in ometna malta PKM

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih in enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
QUICK-101428-02-EN998

Namen uporabe
Običajna malta za omet za zunanji in notranji omet za stene, strope, stebre in ločilne

stene iz zidovja.

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

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 4

Usklajeni standard
EN 998-1:2016

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti Lastnosti

Odziv na ogenj A1
Vpijanje vode Wc 0
Prepustnost za zračno vlago µ 15/35 (tabelarna vrednost)
Sprejemna trdnost ≥ 0,08 N/mm² pri sliki loma A, B ali C

Prevodnost toplote λ10,suh mat.

≤ 0,82 W/(mK) za P = 50 %
≤ 0,89 W/(mK) za P = 90 %
(tabelarna vrednost po standardu EN 1745)

Obstojnost NPD
Nevarne snovi NPD

Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda se ujemajo z izjavljenimi lastnostmi. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu
z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Fooken, Vodja raziskovanja & razvoja
(Ime in funkcija)

Osnabrück, 5. 3. 2018

(Kraj in datum izdaje) (Podpis)

Pod povezavo

www.probau.eu

si lahko elektronsko naložite Izjava o lastnostih.




