
 

Tłumaczenie 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Zgodna z załącznikiem III rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011 

 
dla produktu: REBAcem XT (BV) 

LE_REBAcem_XT_(BV)-230023010-GB 

Nr.: 69/2018 
  

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

EN 934-2:T2 
 

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

Numer serii: zobacz opakowanie produktu 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 
 budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie  zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 

Plasticizing admixtures do produkcji betonu 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
 kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 
 
 
 REMEI Blomberg GmbH & Co. KG 
 Industriestr. 19 
 D-32825 Blomberg 
 
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 
 którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust 2:  

Nie dotyczy 
 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

określone w załączniku V:  
System 2+ 

 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego 

normą zharmonizowaną: 
 

Jednostka notyfikowana [Materialprüfungsanstalt (MPA Stuttgart - Otto-Graf-Institut (FMPA)) 
Universität Stuttgart], numer identyfikacyjny [0672], przeprowadziła wstępną inspekcję 
zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i 
ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i wydała: certyfikat zgodności 
zakładowej kontroli produkcji 

0672-CPR-1134 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
 wydana została europejska ocena techniczna:  

Nie dotyczy 
 



 

9. Deklarowane właściwości użytkowe 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Zharmonizowana 

SPECYFIKACJA 

Techniczna 

Zawartość chlorków < 0.10 M.-% 

EN 934-

2:2009+A1:2012 

Zawartość alkaliów 1.0 M.-% 

Oddziaływanie korozyjne contains constituents acc. to EN934-
1:2008, A.1 only 

Compressive strength At 7 and 28 days: Test mix ≥ 110 % 
of control mix 

Water reduction In test mix ≥ 5 % compared with 
control mix 

Air content in fresh concrete Test mix ≤ 2 % by volume above 
control mix 

Substancje niebezpieczne NPD 

 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 

deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na 
wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

 

 
   
Blomberg, 12.04.2018 

 
      i. A. M. Klink   i. A. E. Wagner 
      Kierownik Laboratorium  Kierownik Produkcji 

 
 
Załączniki 
Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011 dołącza się do niniejszej deklaracji 
właściwości użytkowych  kartę charakterystyki substancji zgodnie z  (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH), załącznik II. 
 


