
1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

PX 07 podkład gruntujący

2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Px 07

3. zamierzone zastosowanie i zastosowania:

Gruntowanie mineralnych chłonnych podłoży przed nałożeniem powłok antygraffiti
w celu zapobiegania, minimalizowania efektu ciemnienia zabezpieczanej powierzchni,

zm n iejsze n ia zr óżnicowania kolorystycznego oraz wzmocn le nia i wyrównan ia
chłonności podłoża

4. Nazwa iadres producenta:

PHSC Chemicals Sp. z o.o.
ul. Droga Dębińska 29

61492 Poznań

Nazwa i adres uprawionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacjistałościwłaściwości uzytkowych:

System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 15O4-2:2004

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie do§tczy
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

5.

6.

7,

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki trvyrobu
budowlanego dla zamietzonego
zastosowania tub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

procedura
Metody badań

Gęstość 1,06 g/cm3 PN-EN lSO 2811-1:2016

Lepkość 4 000 mPas PN-ISO 243l:2Y9-a7
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Zasadnicze charakterystyki tłlyrobu
budowlanego dla zamiezonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

procedura
Metody badań

Absorpcja kapilarna ś 0,1 kg,p1-2,6a,s PN-EN 1062-3:2008

P rzepuszczal ność pa ry wod n ej ś4m PN-EN lSO 7783:2018-,t1

Przepuszczalność CO, >50m PN-EN 1062-6:2003

Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ż 50 o/o Procedura Badawcza lBDlM
Nr PB-TM-X5:2O12

Głębokość impregnacji Klasal<10mm EN 1504-2:2004

9. Właściwości uzytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza. kĘowa
deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
podmiotu określonego w punkcie 4,

W imieniu producenta podpisał:
D,i REKTOR TEcHNlcZNY
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