1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Powłoka antygraffiti KTX 30 system trwały

2. Oznaczenie

typu wyrobu budowlanego:

KTx 30
3.

zamierzone zastosowanie |ub zastosowania
Powłoki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti
Do stosowania w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej
:

4, Nazwa i adres producenta:

PH§C Chemicals §p. z o.o.
ul. Droga Dębińska 29,
61492 Poznań

5.

Nazwa i adres uprawionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy

6. KĘowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
uzytkowych:
System 4
7, Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
ceńyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:
nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: Nr. lBDiM-KOT-2020/0551
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
lnstytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu:
lnstytut Badawczy Dróg i Mostów, Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów,
nr. Ab1424
uzytkowe:
8. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane
właściwości
użytkowe

Gęstośc w temp. +20 "C:

0,80 g/cm'

Lepkość:

<

Zawartośc składni kow nielotnych

a PHSC
PHsc

Ghemicals

Sp. z o,o.

2,20 mPa s
5,00 g/l

:

ul. Droga Dębińska 29, 67-492 Poznań
tel. kom. 601 77 88 22, 601 77 88 23
www.phsc.pl, e-mail : biuro@phsc,pl
www.antygraffiti-system. pl
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Uwagi

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań
Widmo w podczerwieni

DekIarowane

właściwości
użytkowe

Uwagi

Badanie identyfi kacyjne

Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie,

powłoka bezzmian

w temp.:

(-18t2)"C/(+18r2)'c
Absorpcja kapilarna

ak

<

0,1

PrzepuszczalnośćCO,
P

kg.;y1-2.Y1-o,s

>50 m

ś4m

rzepuszcza nośćpary wod nej
l

Liczba cykli usuwania graffiti w zależności
od tnvałościzabezpieczenia

>8

Stopień usuwania graffiti S

V

Odpornośćna promieniowanie
fluorescencyjne UV

500 h

Czas od nałożeniado otrzymania właściwości
ochronnych przed graffiti (pęy aplikacji zgodnej
z aktualną instrukcją techniczną)

24h

Maksymalny czas usuwania graffiti od jego
nałozenia

Bez ograniczeń

9. Właściwości
uzytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościamiuzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wyłączną odpowiedzialnośc producenta.

W imieniu producenta podpisał:
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lmię i nazwisko oraz stanowisko

www.głhsc.p!

Poznań, O5-11-2a2a
Miejsce i data wystawienia
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