
 

 

Deklaracja właściwości użytkowych  

Nr: AGSO-1  

dla wyrobu: 

ALFA FLEXI MASTIC 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

AGSO-1 

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

Numer partii umieszczony na produkcie. 

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

 
Uszczelniacz do elewacji (wyłącznie do wnętrz) - 25HM do EN 15651-1:2012 

Uszczelniacz do złączy sanitarnych - XS1 do EN 15651-3:2012 
Uszczelniacz do złączy ognioodpornych - EI240 do ETA 14/0189 

 
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz nazwa i adres kontaktowy 

producenta wymagany zgodnie z art. 11(5): 
 

ALFA FLEXI MASTIC 

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. 

ul. Nowa 17, Stara Iwiczna 

05-500 Piaseczno 

 

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela 
odpowiedzialnego za zadania określone w art.12(2): 
 

Nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone 
w Aneksie V: 

System 3  

(badanie wstępne typu zostało przeprowadzono w ramach systemu 1) 



 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętej normą 
zharmonizowaną: 
 
Chiltern przeprowadził wstępne badanie w systemie 1 i wydał certyfikat klasyfikacyjny numer Chilt /B13057/01. 
Intertek przeprowadził wstępne badanie w systemie 1 oraz wydał sprawozdania z badań nr Mech/W001987. 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana 
została Europejska Ocena Techniczna:   
 
ETA 14/0189 przygotowana przez UL International (UK) Ltd jednostka notyfikowana 0843 Certyfikat 
Zgodności  0843-CPR-0180 
 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki 

Deklarowane 

właściwości 

użytkowe  

Norma zharmonizowana   

         
Reakcja na ogień  D-s1,d0   

Higiena, zdrowie i środowisko-                           Uwalniane 

chemikalia  
EC1PLUS, 0 VOC Patrz karta techniczna produktu 

         
Nieprzepuszczalność wody i powietrza określona przez:   

 Odporność na przepływ  < 1 mm EN 15651 części 1 i 3:2012 

Utrata objętości  NPD EN 15651 części 1 i 3:2012 

Wydłużenie przy zerwaniu w temp. 23°C 270 % EN 15651-1:2012 

Moduł sprężystości w temp. 23°C 3,79 MPa EN 15651-1:2012 

Adhezja/kohezja przy wydłużeniu po zanurzeniu w 

wodzie  Akceptowalne EN 15651 części 1 i 3:2012 

Adhezja/kohezja przy wydłużeniu po zanurzeniu w 

wodzie słonej Akceptowalne EN 15651-4:2012 

Adhezja na skutek oddziaływania wysokiej temp. , 

wody i oświetlenia sztucznego  Akceptowalne EN 15651-4:2012 



 

 

Wpływ na zdrowie, środowisko -                                 

rozwój mikroorganizmów  0 (brak) EN 15651-3:2012 

Odporność na ściskanie  434 N / 1569 MPa EN 15651-2:2012 

Trwałość  Akceptowalne  EN 15651 części 1 i 3:2012 

 
10.  Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowanymi 

deklarowanymi w punkcie 9.  
 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w punkcie 4.  
 
W imieniu producenta podpisał: 

 

 

 

Michał Szyjkowski, Prezes Zarządu 

(Nazwisko i stanowisko) 

 

         

Piaseczno, 20.06.2014r. 

    

 

 Miejsce i data wydania  

   

Podpis  

 
 

 


