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Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 03/22/SCH  

 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

AQUAFIN-GV3-GEL (204208) 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Wypełnianie rys w betonie. Iniekcja elementów betonowych w celu elastycznego wypełnienia rys, 

pustek i szczelin 

  
3. Producent: 

          SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.  
            ul. Sklęczkowska 18a  

99-300 Kutno                          
      Zakład produkcyjny Norderstedt 

 

4. Upoważniony przedstawiciel:. 

Nie dotyczy 

 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 2+ 

 
 

6. Norma zharmonizowana: 

 EN 1504-5:2004 

 

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 
 MFPA Leipzig GmbH, 0800 
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8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze 

charakterystyki 
Właściwości użytkowe 

Wodoszczelność S2 

Lepkość ≤ 60 mPas 

Oddziaływanie korozyjne Uznaje się za niedziałające korozyjnie 

Stopień spęcznienia i jego zmiany  
w środowisku wodnym 

Magazynowanie wody: +28 % 
Suszenie powietrzem i magazynowanie wody: +19 % 

Wrażliwość na wodę  Spełnia 

Wrażliwość na cykle wilgotnościowe Spełnia 

Trwałość (kompatybilność z betonem)  NPD* 

Substancje niebezpieczne NPD 

  * spełnia wymagania specyfikacji technicznej normy EN 1504-5:2013 

 

9.    Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: 

Nie dotyczy 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3. 

 

W imieniu producenta podpisała: Justyna Misztalska w Kutnie dnia 10.05.2022 r. 

 

       

      

 

 


