
 
 

 

 
 

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

Nr 246-KDWU-2017/01/02 
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
IZOHAN renobud R-103   

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
jednoskładnikowa, średnioziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementowej modyfikowana polimerami typu 
PCC, o uziarnieniu do 4,0 mm 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i z betonu cementowego, wypełniania do 
wykonywania naprawy i reprofilacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych w inżynierii komunikacyjnej 

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 2+  

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer 
krajowego certyfikatu: nie dotyczy 
7b. Krajowa ocena techniczna: Instytut Badawczy Dróg i Mostów AT/2006-03-1055/2 Zaprawy polimerowo-
cementowe do naprawy betonu o nazwie handlowej: IZOHAN renobud R, Jednostka oceny technicznej/ Krajowa 
jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów ; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer 

akredytacji i numer certyfikatu: Polskie Centrum Bada ń i Certyfikacji Nr AC 013; certyfikat Nr F-013-BG-0 55 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do 

zamierzonego zastosowania deklarowane wła ściwo ści u żytkowe 

gęstość nasypowa 1,62 ± 0,08 g/cm
3
 

gęstość objętościowa 2,12 ± 0,11 g/cm
3
 

zawartość nadziarna powyżej 4 mm ≤ 5 % 

konsystencja zaprawy 6 ± 1 cm 

gęstość objętościowa związanej zaprawy: 2,08÷2,31 g/cm
3
 

wytrzymałość na zginanie ≥ 6,5 MPa po 7 dniach; ≥ 9,0 MPa po 28 dniach 

wytrzymałość na ściskanie ≥ 40 MPa po 7 dniach; ≥ 50 MPa po 28 dniach 

wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach, 

metoda ‘pull-off’ 
≥ 2,0 MPa 

skurcz po okresie twardnienia 56 dni od 0,61 do 0,93 % 

mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania  

w wodzie w temp. -18/+18 
o
C 

ubytek masy: ≤ 5 %, 

spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie: ≤ 20 % 

wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 200 cyklach 

zamrażania i odmrażania w wodzie  w temp.  

-18/+18 
o
C, metoda „pull off”: 

≥ 1,5 MPa 

absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg/m
2
xh

0,5
 

widmo w podczerwieni badanie identyfikacyjne 

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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