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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   
 
Baumit FlexTop 01 

 
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

 

Klej cementowy do płytek stosowany wewn ątrz i na zewn ątrz C2TES1.  
 

3. Producent: 
 
Baumit sp. z o.o., ul. Wy ścigowa 56G, 53-012 Wrocław 

 
 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
 
System 3 

 
5. Norma zharmonizowana: 

 
PN – EN 12004+A1:2012 – Kleje do płytek – Wymagania , ocena zgodno ści, klasyfikacja i 
oznaczenie.  

 

Jednostka notyfikowana: 
 
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizy ki Budowli Politechnika Łódzka 
numer notyfikacji 1614 

 
6.    Deklarowane właściwości użytkowe: 

 
Zasadnicze charakterystyki  Właściwo ści u żytkowe  

Reakcja na ogień (CWFT) Klasa E 

Wytrzymałość spoiny wyrażona jako przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm2 
Trwałość wytrzymałości spoiny pod wpływem starzenia 
termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym 

≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość wytrzymałości spoiny pod wpływem działania wody 
wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie. 

≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość wytrzymałości spoiny pod wpływem cykli zamrażania-
rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-
rozmrażania. 

≥ 1,0 N/mm2 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Karta charakterystyki 
 
 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
 
W imieniu producenta podpisała: 
 
Elżbieta Świstak   
stanowisko: Kierownik Laboratorium  

                
Łowicz dnia: 20.11.2017              podpis:………………………………………………….. 
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Uzņēmuma  
Baumit FlexTop 

logotips 
Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija 

Nr. 01–BPL–FlexTop 
{{ 

1. Izstrādājuma veida unikālais identificēšanas kods: 

BAUMIT FlexTop 

2. Paredzētais pielietojums vai pielietojumi: 

Flīžu līme uz cementa bāzes iekštelpām un ārdarbiem. Klase C2TES1. 

3. Ražotājs: 

Baumit Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53–012 Wrocław (Vroclava) 

4. Ekspluatācijas īpašību pastāvīguma novērtēšanas un pārbaudes sistēma. 

Sistēma 3 

5. Saskaņotais standarts:  

PN–EN 12004+A1:2012 “Flīžu līmes – prasības, atbilstības novērtējums, klasifikācija un marķējums”. 

Pārbaudes institūcija: 

Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechnika Łódzka (Lodzas tehniskās umiversitātes 

būvmateriālu un būvfizikas pētniecības) laboratorija, pārbaudes Nr: 1614 

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Galvenie raksturlielumi  Ekspluatācijas īpašības 

Reakcija uz uguni (CWFT) Klase E 

Sākotnējā saķeres stiprība  1,0 N/mm² 

Saķeres stiprība pēc karsēšanas  1,0 N/mm² 

Saķeres stiprība pēc piesātināšanas ar ūdeni  1,0 N/mm² 

Saķeres stiprība pēc sasalšanas atkušanas cikliem   1,0 N/mm² 

Bīstamās vielas Drošības datu lapa 

Iepriekš noteiktā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šo ekspluatācijas 

īpašību deklarāciju izsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, balstoties tikai uz iepriekšminētā ražotāja atbildību. 

Ražotāja vārdā parakstīja: 

Elžbeta Svistaka (Elżbieta Świstak) 

Ieņemamais amats: Laboratorijas vadītājs 

Loviča: 20. 11. 2017. g.  paraksts:  Nesalasāms paraksts  
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