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Krajowa deklaracja zgodności nr OO2l2Ot5

1. Producent wyrobu budowlanego: ARVEX GROBELNY Sp. z o.o-

Ul, Mokuszyńskiego 4, 30-969 Kraków, woj. małopolskie
{pełna nazwa iadres Zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowIanego: łqczniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKW|U 2008: 20.52.70.0

4. Przeznaczenie izakres stosowania Wyrobu budowlanego:
łqczniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP iCZ przeznaczone sq do wykonywanio
zamocowań statycznie obciqżonych elementów konstrukcji budowlanych w betonie zwykłym,
niezarysowanym klosy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206:2014, a łqczniki
wklejane zaprawq żywicznq CP również w podłożu z cegieł ceramicznych, pełnych o
znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 75 N/mm2 (klasie nie niższej
15) według normy PN-EN 771-7:2O77, w podłożu z cegieł ceramicznych, drqżonych (z tzw.
cegieł dziurawek) o znormalizowanej wytrzymałości no ściskanie nie mniejszej niż 7,5 N/mm2
(klasie nie niższej niż 7,5) według normy PN-EN 771-1:2011 oroz z cegieł silikatowych o
znormolizowonej Wytrzymołości no ściskanie nie mniejsze! niż 15 N/mm2 (klasie nie niższej niż
15) według normy PN-EN 771-2:2017.......

(zgodnie ze 5pecyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobdta Techniczno lTB numer AT-15-7729/2014 ,,Łqczniki wklejane zaprawami żywicznymi
CE, CP iCZ" z dnia 29 grudnia 2014, wydona przez lnstytut Techniki Budowlanej w Warszawie

(numer, tytul i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tWuł i rok wydania aprobaty technicznej
oraż nazwa jednostki aprobującej)

6. Dekłarowane cechy techniczne typu Wyrobu budowlanego:

zaprawy żywiczne CE, CP i CZ z zostosowaniem nagwintowanych prętów stalowych, a
zoprawd CE również z zdstosowoniem żebrowanych prętów zbrojeniowych; zgodnie z
wymaganiomi pkt 3 Aprobaty Technicznej AT-75-7729/2074

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowa ne,i jednostki ceńyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

certyfikot zgodności numer lTB-7997/W wydany przez Zakłod certylikacji lnstytutu Techniki

Deklaruję z pełną od powiedzialnością,
wskazaną w pkt 5.

że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną

Kraków, 23 lutego 2015

(miejsce i data Wystawienia)
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