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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
IZOHAN R   

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
 masa aluminiowo-asfaltowa  
3. Zamierzone zastosowanie: 
do wykonywania powłok izolacyjno-dekoracyjnych na asfaltowych izolacjach 
przeciwwilgociowych, na pokryciach z papy asfaltowej oraz do zabezpieczania pokryć 
dachowych i obróbek blacharskich  

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 
IZOHAN sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, Gdynia  
adres zakładu produkcyjnego:  
ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy 
6. Krajowy system zastosowany  do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
system oceny 3  

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24004:1997; PN-B-24004:1997/Az1:2004  Masa asfaltowo-
aluminiowa; laboratorium akredytowane PCBC Nr AB 011 
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy, jednostka oceny technicznej: nie dotyczy 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
zasadnicze charakterystyki wyrobu 

budowlanego do zamierzonego zastosowania 
deklarowane właściwości użytkowe 

wygląd zewnętrzny i konsystencja 
masa barwy brunatnosrebrzystej, bez zanieczyszczeń;  

w temp. 23±2oC łatwo się rozprowadza 
zawartość substancji lotnych nie więcej niż 45 % 
temperatura zapłonu wg Pensky’ego-Martensa powyżej 40oC 
zdolność wysychania po 2 h po dotknięciu brak śladu na palcu 
zawartość wody nie więcej niż 0,5 % (m/m) 
lepkość umowna w temp. 23oC, mierzona 
kubkiem wypływowym nr 6 

od 25 do 50 s 

przyczepność powłoki do betonu rozwarstwienie powłoki przy odrywaniu paska płótna 
spływność w temperaturze 100oC przy kącie 
nachylenia 45o w czasie 5 h z papy i betonu 

brak spływu 

giętkość powłoki w temperaturze –5oC na 
półobwodzie walca o ∅ 30mm 

brak rys i pęknięć 

odporność powłoki na działanie 3 % roztworu 
chlorku sodu 

wynik badań dodatni 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych, na wyłączna odpowiedzialność producenta. 
W imieniu producenta podpisała: 
 
 
 
 

Gdynia 02.01.2017       --------------------------- 
   miejsce i data wydania        imię , nazwisko oraz stanowisko 


