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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego; 
IZOHAN renobud R-112  

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Izolacja wodochronna, płynna, akrylowa, do pomostów 

3. Zamierzone zastosowanie: 
do wykonywania izolacji przeciwwodnych na pionowych i poziomych powierzchniach betonowych 
obiektów inżynierskich, w tym na betonowych płytach pomostów drogowych i kolejowych obiektów 
mostowych; można stosować zarówno na świeży, dojrzewający jak i dojrzały beton; izolacja ułożona 
na świeżym podłożu betonowym zabezpiecza go przed zbyt szybkim parowaniem wody i pełni 
funkcję środka pielęgnującego 

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 certyfikatu: nie dotyczy 
7b. Krajowa ocena techniczna: AT IBDiM nr AT/2009-03-1544/1 Izolacja wodochronna, płynna, akrylowa, do 
pomostów o nazwie handlowej: IZOHAN renobud R-112; jednostka oceny technicznej: IBDiM 
jednostka certyfikująca: PCBC nr AC 013, Certyfikat ZKP nr 013-UWB-004 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego 

do zamierzonego zastosowania 
deklarowane właściwości użytkowe 

gęstość  1,3 g/cm3 ± 0,13 
lepkość 6000 ±  600 mPa·s 
wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego, metoda 
„pull off” 

≥ 1,5 MPa  po 7 dniach 

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

≥ 1,0 MPa 

ocena stanu powłoki po 200 cyklach zamrażania 
i odmrażania w wodzie, w temp. -18oC/+18oC 

bez uszkodzeń 

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 wyłączną odpowiedzialność producenta. 
W imieniu producenta podpisała: 

 
 

 
 
Gdynia 03.07.2017       --------------------------- 
  miejsce i data wydania        imię , nazwisko oraz stanowisko 


