
DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
MAXPATCH NR 7IU2OO9

L DRIZORO, S,A. C/ Primavera, 50S2, 28850 Torre¡ón de Ardoz, iladryt, Hiszpania
(akrcatenie, siedzibe i a.lres pmdu.Enta qd adres zakradu produkujqegp wyrób budowta

2.brak
(OkeÉleníe, siedzíbe ¡ adres upowa2nionego Wedslawic¡eta, hze!¡ ptoducent ña s¡edzibe poa pañstwan
czto n kow d< in Eu npej di e 90 Ob szatu eo s pod a ¡cze so )

3. MAXPATCH niestruKuralna zaprawa naprawcza - budynki oraz prace inzyn¡erskie
(Opis wynbu budowlanego. w tyn rcdzaj ¡ zastoewan¡e)

4. Deklarowane wlasciwoéc¡ uzfkowe wyrobu budowlanego:

0099/cPD/815/0000 1 1
MAXPATCH

DRIZORO, S.A. C/ Primavera, 50-52, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrf,
H¡szpania

08
EN 15043

N¡estrukturalna zaDrawa nao6wc?a do betonu PCC
wy| rzymaloéó na écjskanie: klasa R2

zawartoéó jonów chlorkowych: 5 0,05 %
przyczepnoéó do befonui > O,S IVPA

Odpomoéó na kaóonatf¿acje
Modut spre¿ystoéci >10 GPa

Kompáyb¡lnosó cieplna cz.1
(zam a.zanie rczmt daa¡'ie]'

> 0,8 MPa

Kompalybilnoéó cieplna c¿.2
{zraszanie)

> 0,8 MPa

Kompatybilnosó c¡eplna cz.4 (cykle
suszenra)

> 0,8 MPa

Absoacja kapilama < 0,5 kg/  m' l  h" '

Substancje niebezprec?ne Zgodnie z 5.4

Oéwiadczamy, i2 nasz produkt I¡AXPATCH ,r,ypeln¡a wymagania dyrel{pvy 89/106/CE dta mater¡aiów
budowlanych. Spelnia wszystk¡e zalecane wyñagania odnoszece sie do astosowañ w Standardzie Europejskim
UNE- EN 150+3 dla zaprawy ochronnej na powietzchnie betonowe.

5. UNE-EN 150+3
Wytoby i systeny do ochrony ¡ napraw konstrukcj¡ betonowych
Det¡nbje, wymagania, sterowan¡e jakoéciq i ocena zgodnoéc¡
CzeSó: 3 Napmv'y kon'trukcyjne ¡ n¡ekonstrukcyjne

\wsk az a n ¡e z h a nn o n izow a n ej specyñ kacj ¡ tech n ¡cmej ww b u)

6. N¡e okreSlono w zha¡mon¡zowanej specyfikacj¡ techn¡cznej.
('4/atuDk¡ doVcz4c9 stosowania wnbu budowlanego, wyn@qce ze zha¡non¡zo\lanej specyñtacj¡ techn¡cznej)

7. Notified body AENOR (Spain)...ret 0099/CPD/815/00001 1
(aznaczen¡a ¡ s¡edziby nottfkowanph jeüosteh jetet¡ braty one udz¡a1 w otjenie zsadñiEi

Madryt, 17luty 2009
Francisco Rodrig
R&D Dpt.

(Data wysteien¡a i miejs€owosó)


