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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Na mocy dyrektywy 305/2011 (UE) Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) 

Zaprawa ogniochronna PERLIFOC HP 

1219-CPR-0218 

 
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
Zaprawa ogniochronna PERLIFOC HP 

 
2. Typ, numer partii lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element pozwalający na zidentyfikowanie produktu, zgodnie z wymaganiami art. 

11(4): 
Zaprawa ogniochronna, w której skład wchodzą lekkie kruszywa i materiały ekspandowane, spoiwa hydrauliczne i opóźniacze. 

 
3. Przewidziane przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną 
Wymagania dla zapraw natryskiwanych uodparniających na działanie ognia: 

 

 Warunki wewnętrzne i częściowe narażenie (Y). Warunki częściowego narażenia obejmują temperatury ujemne, ale bez narażenia 
na działanie deszczu oraz ograniczonego narażenia na promieniowanie UV; 

 Warunki wewnętrzne z wyłączeniem temperatur poniżej 0°C, charakteryzujące się wysoką wilgotnością (Z1). 
 Warunki wewnętrzne z wyłączeniem temperatur poniżej 0°C, przy klasach wilgotności innych niż wymienione powyżej (Z2). 

Kategorie zastosowania: 
 

Typ 4: stalowe elementy konstrukcyjne 
Typ 5: Elementy konstrukcyjne zmieszane z betonem i blachą profilowaną 

 
 

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami 
art. 11(5): 

 

Perlita y Vermiculita, S.L.U. 
Garraf s/n, Polígono Industrial Can Prunera 

E-08759 Vallirana (Barcelona) 
Hiszpania 

www.perlitayvermiculita.com 

 
5. Jeśli dotyczy, nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art. 12(2): 
Nie dotyczy 

 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia o wyrobach 
budowlanych, Załącznik V 
System 1: Certyfikacja zgodności wyrobu przeprowadzana przez jednostkę notyfikowaną. 

 
7. W przypadku gdy Deklaracja Właściwości Użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego objętego Normą Zharmonizowaną. 
Nie dotyczy 

 
8. W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczy produktu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Aprobata 

Techniczna: 
 

 Jednostka notyfikowana Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc). 
 Europejska Ocena Techniczna: ETA-18/0672 z dnia 22.01.2019 r. 
 Na podstawie: Guide EAD 350140-00-1106. 
 Wykonane zadania: Przeprowadzanie wstępnej inspekcji i kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym, prowadzenie 

regularnego monitoringu, 
oceny i regularne zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji przez system 1 (określenie typu 
wyrobu na podstawie badań typu przeprowadzonych na ETA ). 

 Wydane dokumenty: Certyfikat Stałości Wartości Użytkowych CE nr 1219-CPR-0218. 
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9. Osiągi techniczne: 

 

Charakterystyka Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień A1 według EN 13501-1 

ETA 18/0672 z dnia 
22.01.2019 r. EAD 350140-

00-1106. 
Obrzutki i zestawy do 

obrzucania przeznaczone do 
zastosowań 

ogniochronnych.” 

Odporność na ogień: 
Cecha ta uzależniona jest od testowanego systemu. 
Zob. ETA 18/0672 Testy przeprowadzono zgodnie z 
EN 13501-2 

Niebezpieczne emisje 
Brak składników niebezpiecznych zgodnie z 
dokumentem EOTA TR 034. 

Trwałość Typ „Y” Patrz ETA (EOT) 18/0672 

Odporność na działanie pary wodnej 
Testy przeprowadzono zgodnie z EN 12086. Patrz 
ETA (EOT) 18/0672 

Odporność podłoża stalowego na 
korozję 

Patrz ETA (EOT) 18/0672 

Przyczepność do podłoża 
Cecha ta uzależniona jest od podłoża i  
jego przygotowania. Patrz ETA (EOT) 18/0672 

 
 

10. Właściwości użytkowe produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami podanymi w deklaracji w punkcie 9. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność 
 
producenta określonego w punkcie 4. 

 

 
W imieniu i na rzecz producenta podpisał: 

 
 
 

 

Pedro Cabezuelo 
Kierownik działu techniki i rozwoju 
Perlita y Vermiculita, S.L.U. 
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