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Deklaracja właściwości użytkowych 
Zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 

Intectin® Plus (IPUP01) 

  
 

1. Nazwa wyrobu: 
Niepowtarzalna nazwa identyfikacyjna wyrobu 

Intectin® Plus 

2. Typ: 
Numer partii, serii albo jakiekolwiek inne oznaczenie 
pozwalające zidentyfikować produkt zgodnie z 
Art.11 (4) 

Patrz etykieta 

3. Zamierzone zastosowanie: 
lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z 
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną, przewidziane przez producenta 

Iniekcja rys w betonie materiałem plastycznym 
(D) 

U (D1) W (2) (1/2/3/4) (5/40) 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa: 
lub znak towarowy oraz adres producenta zgodnie z 
wymogiem Art.11 (5) 

Intectin® Plus 
Max Frank GmbH & Co. KG 
Mitterweg 1 
94339 Leiblfing, Germany 

5. Adres kontaktowy: 
nazwa iI adres kontaktowy upoważnionego 
przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje 
zadania podane w Art.12 (2) 

Nie dotyczy (patrz 4) 

6. AVCP: 
System oceny I weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z 
klasyfikacją zawartą w Załączniku V 

System 2+ 

(do użytku w budynkach i obiektach inżynierii 
lądowej i wodnej) 

7. Jednostka notyfikująca (hEN:) 
w przypadku gdy deklaracja właściwości użytkowych 
(DWU) oparta jest na normie zharmonizowanej 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

0754 – CPR – 15-0399  

8. Jednostka notyfikująca (abP:) 
w przypadku gdy deklaracja własciwości użytkowych 
(DWU) oparta jest na europejskiej ocenie 
technicznej (EOT) 

Nie dotyczy 
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9. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Podstawowe właściwości Właściwości użytkowe Zharmonizowana 

specyfikacja 
techniczna 

Przyczepność 0,39 – 0,89 N/mm² 

EN 1504-5: 
2004 

Wydłużalność > 10 % 
Wodoszczelność D1 
Temperatura zamarzania - 4,2 °C 
Wstrzykiwalność do medium 
suchego 0,1 mm 

Wstrzykiwalność do medium 
mokrego 0,2 mm 

Trwałość 
(wraz z betonem) 

Brak uszkodzeń przy sprężaniu. 
Odkształcenia robocze < 20 % 

Odporność na korozję Zakłada się brak występowania efektu korozji 
Uwalnianie substancji 
niebezpiecznych EN 1504-5, Art. 5.4 

   
 

10. Deklaracja: 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych własciwości 
użytkowych w pkt 9. Niniejsza DWU wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 na 
wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

W imieniu producenta 

 
 
 
…………………………………………………… 
Moritz Michel 
Dipl. - Ing. B.Sc. Moritz Michel 
Kierownik Technicznego Zarządzania Produktami Leiblfing, 01 październik 2019 
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