Deklaracja Żgodnąścinr 37/2012
1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST sP. z Ó o
UL. FOLUSZOWA 112
6&751 ZELONA GÓRA
2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST AQUA Płynna masa usŻcŻelniająca'
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanegor PKWiU 20.30.22.0

4. Przeznaczenie

i

zakrcs stosowan ia wyrobu budowla nego:

Płynna masa uszczelniająca, do wykonywania powłok przeciwwilgociowych na podłożach betonowych, gipsowych,
gipsowych zapraw cementowych lub cementowo_wapiennych oEŻ pt^ gipsowo_kańonowych pod okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych. Wyrób moŻe być stosowany wewnątlz pomieszczeń podwyższonej wilgotności' tj
łazienki' kuchnie, pralnie.
5. Specyf ikacja techniczna

AT-t 5-77s5/2008
6' Deklarowane cechy technicŻne typu wyrobu budowlanego:
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proDka typu 5,

brak pęknięcia pzy rysie o
szsrokości co najmniej 1 ,5 mm
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7. NaŻwa i numer akredytowanej jednostki ceńyfikującej lub laboratorium oraz numel ceńyfikatu lub numer r.tportu
badań typu' jeżelitaka jednostka brata udział w zastosowanym systemie oceny zgodnościwylobu budowlanego

z

lrctyłut Technlki Budowlanei zakład ce]t]dikacii, numor akredytacii Ac o2o
Ceiqdikat ZKP ITB - 03072

Rapoń z badań n. protokofu No€/717lł07 wykonany płzoz lTB w Wa]śzawie
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością' że wyrób budowlanyjest
zgodny ze specyfikacją technicŻną wskazaną w pkt 5.

łYJcfPRg/Es
zielona Góla 06.o2.2o1 2
(mi€jsce i dala wyslawienia)
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.
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