
DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
MAXREST NR 62NU)9

1. DRIZORO, S,A. C/ P¡¡mavera, 50-52, 28850 Torre¡ón de Ardoz, f[adryt, H¡szpan¡a
(OkeSlen¡e, s¡edztbe ¡ adres qoducenta oraz a.lÉ-s zat4adu pndukuj4cego vtyrób buúwtany)

2.brak
(OkreÉlen¡e, s¡edzibg ¡ adrcs qowazn¡onego ptzectstaw¡.ieta, jeze[ producent ña s¡edz¡be poá pañstweñ

czlon k owsk¡ n E u ¡o pejsk ¡ego O b e a ru G a spod a rczego)

3. MAXREST strukturalna zaprawa naprawcza - budynki oraz prace ¡n¿yn¡ersk¡e
(Op¡s wyrcbu budowlaneso, w tyn Íxtzaj ¡ zastosovan¡e)

4. Deklarowane wlaéciwoéci u¿ytkowe wyrobu budowlanego:

0099/cPD,ts1 5/00001 1
MAXREST

DRIZORO, S.A. C/ Pdmavera, 50-52, 28850 Torejón de Ardoz, MadM,
Hiszpania

08
EN 15043

Strukturalna zaprawa naorawcza do beto¡u PCC
wyt Eymaloéó na Éciskanie: klasa R4

zawarto5ó jonów chlorkowych: s 0,05 %
pzyczepnosó do betonu: > 2,0 MPa

Odpomoóó na karbonatyzacje brak
Nlodd sprezystoSci >20 GPa

Kompatybilnoéó cieplna cz. 1
(zamar¿an¡e-rozmrazanie)

> 2,0 tvtPa

KompalybilnoSó cieplña cz-2
(zraszanie)

¿ 2,0 MPa

Kompatybilnoéó cieplna cz.4 (cykle
suszenta)

> 2,0 rvPa

Absorpcja kapi¡ama < 0,5 kg/ m I h"P

ognioodpomoéó:

Subsiancje niebezpieczne Zgodnie z 5.4

Oéwiadc"amy, i2 nasz produK I¡AXREST laypelnia wymagania dyreklywy 89/106/CE dta materialów
budowlanych. Spelnia wszystk¡e zalecane wymagania odnoszEce sie do zastosowañ w Standardzie Furopejskim
UNE- EN 15ozl3 dla zaprawy ochronnej na pow¡ezchnie betonowe-

5. UNE-EN ls04-3
Wytoby i systemy do ochrony ¡ napmw konsttukcji betonowch
Det¡n¡cje, Wmag¿nia, sterowan¡e jakoscíq í ocena zgodnogc¡
Czeéó: 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

(Wskaza n É z h a m on ¡zowanej specyfr k ej ¡ techn ¡cznej w y to b u)

6, Nie okreélono w zharmonizowanej specyfikacji techn¡cznej.
(yvarunki c!,ityczq@ stosowan¡a syobu buc,owtúeso, wynik¿jq@ E zhmhimwanej specyfrka.i¡ tdúnierej)

7. Notif¡ed body AENOR (Spa¡n)...rei 0099/CPD/815/00001 1
(Oznaeen¡a ¡ t¡edziby novtkowmych ¡ednosbk, jezeti bnlt one úziat w úEn¡e zgodno^ci

Madryt. 17 ¡uty 2009
F¡'anc¡sco Rodrjguez
R&D Dpt.

(lm¡e, naisko i stanowisko(Data wyslawienia i miejscMéé)
podpisania d€klaÉqi zgodnoéci ¡¡/


