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Constuction Pmduc's

l. DRIZORO, S.A. C/ Pdmavera, 50-52, 28850 Torrejón de Ardoz, Madryt H¡szpania
(Okfeílenie, s¡e.lz¡bQ ¡ adres pod@nta o@ adrcs zakadu produkujqcegp wfób budowlany)

2.brck
(Oke'len¡e, siedz¡be ¡ adres upowa2nionego Wedstaw¡c¡eta, h2et¡ pnd@nt na s¡edz¡b? poza pañstwon
cztc n kow d< in E u ropej sl.i eqo Ob sz aru G o spard a.cze go )

3. MAXGROUT struKuralna zaprawa naprawcza - budynki oraz prace ¡nzynierskie
(Op¡s wyrobu budowlar'ego, w tW todzaj ¡ zastñwan¡e)

4, Deklarowane wlaéciwoéci uzytkowe wyrobu budowlanego:

0099/cPD/8 15/0000 1 1
MAXGROUT

DRIZORO, S.A. C/ P mavera, 5G52,28850 Tofiejón de Ardoz, l,ladryl,
HiszDania 08
EN 150,1-3

Slrukturalna zaDrawa naorawc¿a do betonu PCC
wylrzymaloáé na Sciskanie: klasa R4

zawalosó jonów chlorkowych: s 0,05 %
pfzyczepnosó do betonu: ¿ 2,O MPa

Odpornoéó na karbonatfzacje DT¿IK

l\,4odul spr€zysloÉci > 20 GPa

Kompatybilnosó cieplna cz.1
(zama¡za¡'i e- rozmfa2anae)

>2,0l\rPa

Kompatybilnoéó cjeplna cz.2
lz€szanie)

> 2,0 I\TPA

Kompatybilnoéó cieplna cz.4 (cykle
suszen|al

> 2,O MPa

Absorpcja tapilarna < 0,5 kg/ m1h"P

ognioodpornoSó:

Substancje niebezpieczne Zgoónie z 5-4

Oéwiadczamy, i2 nasz produkt MMGROUT wypelnia wymagania dyreKywy 89/106/CE dla materiabw
budowlanych. Spelnia wszystkie zalecane wymagania odnoszEce sie do zastosowañ w Standadzie Europejskim
UNE- EN 1504-3 dla zaprawy ochronnej na powiezchnie betonowe.

5. UNE-EN 1504-3
Wytoby i systemy do ochrony ¡ navaw konstrukcji batonowych
Def¡n¡cje, wynagan¡a, stercwan¡e jakosc¡A ¡ ocena zgodnoéc¡
CzeSó: 3 Napraw konsttukcyjne i niekonstrukcyjne

\Wsk az a n ie z h a man Éow arej specyfi k acj ¡ tech n ¡cznej ww b u)

6, N¡e okreélono w zharmon¡zowanej specyfikacj¡ techn¡cznej.
(warunki .kEe{E slosowan¡a wwbu budcwlaneso, wm¡kaj+¿ ze zhannan¡zowanej specrfika.i¡ techn¡mej)

7. Notified body AENOR (Spa¡n)...ref 0099/CPD/Bí5/00001 I
(aznaczen¡a ¡ E¡edziby mwowanph jednoslek je¿eli brdy one Ddzid w ocen¡e zgidtoÉci Wnbu

Madryt, 20 luty 2009
Francisco Rodriguez
R&D Dpt.

(Oata wysiawieñia i miejscowosó)
podpisania dekla¡aqj zgodnoki¡ w


