Deklaracia zgodno ilci nr 3812012
1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST SP. Z O.O.
UL. FOLUSZOWA 112
6+751 zlELoNA GÓRA
2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST AOUADUO

-

Zaprawa hydroizolacyjna

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu blrdowlanego: PKW|U 20.30.22.0.
4

' PĘeznaczenie

i

zakres stosowan ia wyrobu budowla nego:

zaprawa hydrojzolacyjna pŹeŻnacŻona jest do wykonywania elastycŻnych izolacji prŻeciwwilgociowych lub
wodochronnych na podłożach betonowych, c€mentowych lub wykonanych z cegły wewnątż i na zewnątrz
pomieszczeń.
5. Specyf ikacja techniczna

AT-t 5-7755/2008
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
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7' Nazwa i numer akredytowanej jednostkiceatyfikującej Iub laboratorium oraz numerceMikatu lub numer Eportu
badań typu' jeżeli taka jednostka brała udŻiałw Żastosowanym systemie oceny zgodnościwyrobu budowlanego

lnstytut Tochniki Budowlanej zakład ceĄ/fikacji, nume. akredytacji Ac 020
ceńyłikat zKP lTB - o3o7z

Rapoń z badań nr protokołu No-3'17/A/07 wykonanych pizez lTB w waEzawie
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością' że wyrób budowlanyjest
zgodny ze specyfikacją technicŻną wskazaną w pkt 5'

wtcEf,FETE!i
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zielona GóE 06'02'2012
(mjejsce i dala wyslawis.ia)

AKualizacja dnia 05.12 2012r.
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