
DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
MAXRITE INJECTION NR 66/2009

t t : l  l , l a t :1 .

.Consuucüon

l. DRIZORO, S.A. C/ Pr¡mavera, 50ó2, 28850 To¡re¡ón de Ardoz, Madryt, Hiszpan¡a
(akrcsen¡e, s¡eü¡be ¡ adrcs prc<tu@nta orü adres zakhdu produkujeceso wyrcb budNtany)

2.brck
(OkreÉlen¡e, s¡edziba ¡ adfes upowa2n¡úeso wedstawiciela, jezet¡ prc<IMt na s¡edzibe poza pa¡tslwen
czlo n kow sk in E urapej sk ¡eso ab e atu G o spod a.c ze sa )

3. MAXRITE INJECTION strukturalna zaprawa naprawcza - budynki oraz prace inzynierskie
(Opis wytobu budowlaneso, w tyn nüaj ¡ zastosowan¡é)

4, Deklarowane wlaéciwoÉc¡ uzytkowe wyrobu budowlanego:

009s/cPD/B.t 5/000011
MAXRITE INJECTION

DRIZORO, S.A. C/ Primavera, 5G52, 28850 Tonejón de Ardoz, MadM,
Hiszpan¡a 08
EN 1504_3

Slrukturalna zaor¡wa naorawcza do belonu PCC
wyttz ymalos¿ na éciskanie: klasa R4

zawartosó jonów chlorkowych: s 0,05 %
Pzyczepnos¿ do betonu: > 2 , 0 M P a

Odpo.noéó na karbonatlzade
Modul sprezyslosci , >20 GPa

Kompatybihosó cieplna cz. 1
(zamarzanie-rozmra2anie)

¿ 2,01\,4Pa

Kompáyb¡lnosó cieplna cz.2 > 2,0 Ma

KompatybilnoSó cieplná cz.4 (cykle
suszéñrál

> 2,0 MPa

Absorpcja kapilama s 0,5 kg/ m''l h"J

ognioodpomoéó:

Subsiancje n¡ebezpieczne Zgodnie z 5.4

Oswiadczamy, i2 nasz produkl I¡AXRITE INJECTION wypelnia wymagania dyrektywy 89/106/CE dta materialów
budowlanych. Spelnia wszystkae zalecane wynagania odnoszace s¡€ do zastosowaó w Standardzie Europejskim UNE-
EN 1504-3 dla zaprawy ochronnej na powierzchnie betonowe.

5. UNE-EN 1504-3
Wyroby ¡ systeÍry do ochrony ¡ napraw konstrukcji betonowych
Defrn¡cje, wymagan¡a, sterowan¡e jako$c¡q ¡ ocena zgodno5ci
Czeéó: 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

(W* az a n i e z h a nn on ízow a n ej wcyn k acj ¡ tech n ¡czn ej wymb u)

6. N¡e okreélono w zharmonizowanej specyfikacji techn¡cznej.
(A/arunb .tow4e stosowan¡a wwbu buclr$lanego. wynkaj4ce ze zhamon¡zowanej specyfikaci techn¡cznej)

7. Not¡fied body AENOR (Spain)...ref. 0099/CPD/815/000011
(Aznaczenia ¡ s¡édz¡by Nwowanych jedtustek, jezet¡ bÉty @e udz¡d w @¡e zsotlko9ci

Madryt, 20 luty 2009
Francisco Rodr¡guez
R&D Dpt.

(¡mie, ndisko i slá¡Nisko(Data wystawienia i miejscowoéó)
podpisania dek,ar¿di zgod


