1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
PX 07 podkład gruntujący

2, Oznaczenie

typu wyrobu budowlanego:

Px 07
3, zamierzone zastosowanie i zastosowania:
Gruntowanie mineralnych chłonnych podłożyprzed nałożeniempowłok antygraffiti
w celu zapobiegania, minimalizowania efektu ciemnienia zabezpieczanej powierzchni,
zm n iejszen ia zr óżnicowan ia ko orystyczn ego oraz wzmocn en a i wyrówn a n a
chłonnościpodłoża.
l

4. Nazwa iadres

i

i

i

producenta:

PHSC Chemicals Sp. z o.o.
u!. Droga Dębińska 29,
61-492 Poznań
Nazwa i adres uprawionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
6.

KĘowy system zastosowany

do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
uzytkowych:

System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna

:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1504-2:2004
Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy
7b. KĘowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznejiKrajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, n u mer akredytacji i numer ceńyfi katu
nie dotyczy
8.

Deklarowane właściwościuzytkowe

:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowan ia lub zastosowań
Gęstośćw temp. +20 "C:

1,02 glcm3

Lepkość:

0,03 Pa s

Zaw ańośćskład n i ków nielotnych
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Uwagi

:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane

właściwości
użytkowe

Odczyn pH

7,0

Widmo w podczenłieni

powłoka bez zmian

w temp,:

Bt2)'C(+

1

Bt2)'c
ś0,'t

Absorpcja kapilarna
Przyczepnoś ć przy
P rzepuszczal

n

8,0

Badanie identyfikacyjne

Stan powiezchni pokrytej powłoką po 200
cyklach zamrażania iodmrażania w wodzie,
(-1

-

Uwagi

od

>0,8 N/mm'

rywaniu

ośćpa ry

kg,6-2,6-0,5

ś5m

wod nej

ż5mm

Głębokośćimpregnacji
.
Czas od nałożenia do otzymania właściwości
ochronnych hydrofobowych (pzy aplikacji
zgodnej z aktualną instrukcją techniczną)

5h

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