
 

 

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

Nr 242-KDWU-2017/01/02 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: IZOHAN stra żnik bruku  
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

impregnat do nawierzchni betonowych z kostek brukow ych 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do wykonywania powłok przeciwwilgociowych pod okład ziny  
do uszczelniania i utwardzania powierzchni betonowy ch z kostek brukowych, a tak że stabilizacji 
piasku wypełniaj ącego szczeliny mi ędzy wbudowanymi elementami w nawierzchniach parking ów, 
placów postojowych, ci ągów pieszych i dróg dojazdowych; poprawia wygl ąd nawierzchni przed 
tworzeniem si ę trwałych plam z oleju i innych zanieczyszcze ń, zwiększa odporno ść nawierzchni na 
warunki atmosferyczne (mróz, deszcz); utwardza pias ek wypełniaj ący szczeliny mi ędzy elementami 
nawierzchni, a tak że zapobiega wzrostowi ro ślin 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 
IZOHAN sp. z o.o. 

ul. Łu życka 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 2 +  

7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
a) 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   

b) Krajowa ocena techniczna: AT Instytutu Badawczego Dróg i Mostów nr AT/2005-03 -1876/2,  wydanie z 2005 r. 
Impregnat do nawierzchni betonowych z kostek brukow ych o nazwie handlowej: IZOHAN stra żnik 
bruku / IZOHAN renobud R-120 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 S.A.  nr AC 013; Krajowy Certyfikat Z akładowej Kontroli Produkcji nr F-013-BG-053 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla za mierzonego 

zastosowania lub zastosowa ń 
deklarowane wła ściwo ści u żytkowe 

postać ciecz 

barwa bezbarwna 

gęstość w temp. 20oC od 0,88-0,92 g/cm3 

lepkość umowna, kubek Ø 4mm od 45 do 55 s 

temperatura zapłonu > 28oC 

ścieralność  na tarczy Böhmego w porównaniu do kostek nie 
zaimpregnowanych, wzrost nie mniej niż 

5% 

szorstkość w porównaniu do kostek nie zaimpregnowanych, spadek nie 
więcej niż 30% 

wytrzymałość na odrywanie ≥ 1,0 MPa 

stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2 % roztworze NaCl bez zmian 

wytrzymałość na odrywanie od podłoża po badaniu mrozoodporności nie mniej niż przed badaniem 
mrozoodporności 

widmo w podczerwieni badanie identyfikacyjne 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. Niniejsza KDWU wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 
W imieniu producenta podpisała: 

 

 

 

Gdynia, 02.01.2017 r. 


