
 
 
 
 
 
 

Strona 1 z 2 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
zgodnie z Aneksem III Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 dla wyrobu: 

Ochrona przed korozją / warstwa sczepna PCC PAGEL® MS02 

nr 210015 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
EN 1504-7:ZA.1a 

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

numer partii: na opakowaniu produktu 
3. Przewidywane przez producenta przeznaczenie wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą 

zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
Produkt do ochrony zbrojenia przed korozją 

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

PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG 
Wolfsbankring 9 

45355 Essen, Germany 
5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 

którego mandat obejmuje zadania określone w art.12 ust.2: 
nie dotyczy  

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

System 2 + (do zastosowań w budynkach i budowlach) 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego 

normą zharmonizowaną: 
EN 1504-6, System 2 +: 
Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji 

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., numer identyfikacyjny 0921, 
przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 

oraz ciągłego nadzoru, ocena zakładowej kontroli produkcji zgodnie z 
systemem 2+ i wydany: 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0921 - CPR - 2033 
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla 

którego została wydana europejska ocena techniczna: 
nie dotyczy 
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9. Deklarowane właściwości: 

Charakterystyka podstawowa Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

odporność na ścinanie NPD 

EN 1504-7:2006 ochrona przed korozją zdany 

substancje niebezpieczne NPD 
NPD = No Performance Determined (nie określono) 

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

 
Podpisano w imieniu producenta przez: 
 

Daniel Schempershofe, Kierownik Laboratorium 
(imię nazwisko, stanowisko) 

 
 
 
 

     Essen, 01/07/2013     ..................................................... 
(miejsce i data wystawienia)       (podpis) 
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