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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
IZOHAN epoxy P-405  

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
rodzaj B 

3. Zamierzone zastosowanie: 
do tworzenia powłok bardzo dobrze przyczepnych do podłoża, twardych i wytrzymałych na czynniki 
mechaniczne, odpornych na działanie wody, mediów chemicznych oraz czynników atmosferycznych 

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-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe; 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: 
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 właściwości użytkowe 

przydatność do stosowania, wzrost lepkości nie więcej niż 150% co najmniej 0,5 h 
ściekalność stopień co najmniej 10 
czas wyschnięcia powłoki w temperaturze 22 ±2oC i wilgotności 
względnej powietrza 55 ± 5% 

stopień 1 nie więcej niż 8h; stopień 3 nie 
więcej niż 18h; stopień 6 nie więcej niż 24h 

wygląd powłoki gładka lub strukturalna, dopuszcza się ślady 
przeciągnięcia pędzlem 

przyczepność powłoki co najmniej 3,4 MPa 
odporność powłoki na odrywanie od podłoża przyrządem z pojedynczym 
ostrzem 

stopień nie więcej niż 1 

twardość względna powłoki według wahadła Persoza co najmniej 0,3 
odporność powłoki na działanie mediów w temperaturze 22 ± 2oC 
(3%NaCl w ciągu 144h, benzyny bezołowiowej 95 w ciągu 336h, 25% 
NaOH w ciągu 72h):  

powłoka bez zmian, dopuszczalne zniszczenia 
powłoki jednolite, klasa nie więcej niż 2 

odporność powłoki na działanie oleju napędowego w ciągu 144 h w temp. 
22 ± 2oC 

powłoka bez zmian 

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