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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 

nr DE0035/01 
 

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla wyrobu: 
 

PCI Novoment® M1 plus 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

EN 13813 CT-C40-F7-A9 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 4: 

Numer partii: patrz opakowanie produktu. 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 

Materiał przeznaczony do wykonania podkładu podłogowego na bazie cementu 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5: 

PCI Augsburg GmbH 
Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 
 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 
obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 

nie dotyczy 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w 
załączniku V: 

system 4 
system4 (Reakcja na ogień) 

 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 

 
 

Badania typu wyrobu przeprowadzono w systemie 4. 
 
 

Klasyfikacja reakcji na ogień została przeprowadzona w systemie 4 
i zgodnie z uchwałą Komisji 96/603/EG. 
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8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została 
europejska ocena techniczna: 

nie dotyczy 
 

9. Deklarowane właściwości użytkowe (PCI Novoment® M1 plus) 
 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości 
użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień  Klasa A1fl 

EN 13813:2003 

Wydzielanie substancji korozyjnych CT 
Przepuszczalność wody NPD 
Przepuszczalność pary wodnej NPD 
Wytrzymałość na ściskanie C40 
Wytrzymałość na zginanie F7 
Odporność na ścieranie A9 
Izolacyjność akustyczna NPD 
Dźwiękochłonność NPD 
Opór cieplny NPD 
Odporność chemiczna NPD 

 
 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w pkt 4. 

 
 

W imieniu producenta podpisali: 
 

 

 
 
 

 
………..………………. 

Clemens Bierig  
Prezes Zarządu 

…………………..………… 
Manfred Grundmann 

Prezes Zarządu 
 

Augsburg, 05.06.2013 
 


