
 

 

 

 

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

Nr 236-KDWU-2017/01/02 
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego; 
IZOHAN epoxy Ep-602   

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
barwny, bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy materiał na bazie żywic epoksydowych  

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
do wykonywania zasadniczej, elastycznej warstwy izolacyjno-nawierzchni 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 lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy  
7b. Krajowa ocena techniczna: AT/2015-02-3116, wydanie z 2015  r. Izolacjo-nawierzchnie wodochronne, epoksydowe do 
pomostów, 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  ZKP nr F-013-
BG-058 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego do 

zamierzonego zastosowania deklarowane wła ściwo ści u żytkowe 

lepkość składnik B: kubek 6 mm, 36-44 s 

gęstość składnik A: 1,14-1,26 g/cm3, 
składnik B: 0,94-1,04 g/cm3 

wytrzymałość na odrywanie  od podłoża betonowego, metoda „pull-
off” 

co najmniej 2,0 MPa 

wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18oC/+18oC, metoda 
„pull-off” 

co najmniej 1,5 MPa 

ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18oC/+18oC bez zmian 

wytrzymałość na odrywanie  od podłoża stalowego, metoda „pull-off” co najmniej 2,5 MPa 
wytrzymałość na odrywanie od podłoża stalowego po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18oC/+18oC, metoda 
„pull-off” 

co najmniej 2,0MPa 

ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu stalowym po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18oC/+18oC bez zmian 

ścieralność 12500 mm3/5000 mm2 
wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 90 % 
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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