
 

 

 
 

    KRAJOWA DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH 
                według Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 

Nr 233-KDWU-2017/01/02 
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego; 
IZOHAN impregnat W2   

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
rodzaj O, odmiana Gp 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
do zabezpieczania przed grzybami powodującymi rozkład drewna  

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 4  

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
7a. Polska Norma wyrobu: PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania ; Nazwa 
akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium 
/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 
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 wła ściwo ści u żytkowe 

barwa herbaciana 

zapach słaby, przemijający, niedrażniący 

konsystencja ciekła 

zawartość wody wolnej nie więcej niż 1% 

gęstość w temperaturze 20
o
C 0,85-1,05 g/cm

3
 

pH roztworu od 3 do 9 

wpływ na zapalność drewna co najmniej obojętny 

wpływ na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż 

włókien 
brak 

agresywność korozyjna w odniesieniu do stali mała 

głębokość wnikania w drewno o wilgotności (12 ±1%) nie mniej niż 2 mm 

wartość grzybobójcza oznaczana metodą agarowo-

klockową, przeciwko podstawczakom 
nie więcej niż 47 kg/m

3
 

stopień wymywalności oznaczony metoda biologiczną nie więcej niż 12 

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: 
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