
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) No.305/2011 

Rozporządzenie o  wyrobach budowlanych 
Dla wyrobu 

PLASTYFIKATOR DO BETONU W PŁYNIE 

Nazwa handlowa 

Qblock Plus 
 

Nr: Q/LCP/003 
 

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

EN 934-2: Tabela 2 
 

2. Przeznaczenie przewidziane przez producenta wyrobu budowlanego zgodnie ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 

Domieszka redukująca ilość wody / uplastyczniająca 
 
3. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy  i adres kontaktowy 
producenta, jak określono w art 12 (2): 

 
United Building Chemicals Limited 

Peel House 
The Downs 
Altrincham 

Cheshire WA14 2PX 
Zjednoczone Królestwo  

 
4. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, która otrzymał 
upoważnienie  na realizację zadań określonych w art 12 (2): 
 

Nie dotyczy 
 

 
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanegozgodne z załącznikiem V: 

 
System 2+ 

6.(a) Norma zharmonizowana 

EN 934-2:2009+A1:2012 
 

Jednostka notyfikowana 

BSI 
Numer identyfikacyjny  

0086 
 

Przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również  ocenę 
ciągłego nadzoru i oceny zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Systemem 2+ i wydała 
następujący dokument: 



Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 
Nr.0086-CPR-546247 

 
6.(b) Wprzypadkudeklaracji właściwości użytkowychdotyczącej wyrobu 
budowlanego,dlaktórego została wydanaeuropejska ocena techniczna: 
 

Nie dotyczy 
 
7. Deklarowane właściwości użytkowe 
 

Podstawowe właściwości Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Zawartość chlorków < 0.1%   
  
  
  
  

EN 934-2:2009 
+A1:2012 

Zawartość alkaliów < 1,00% 

Oddziaływanie korozyjne Zawiera wyłącznie składniki z  
 EN934-1:2008 Załącznik A.1 

Wytrzymałość na ściskanie Po 7 dniach: beton badany ≥ 110 % 
betonu kontrolnego 
Po 28 dniach: beton badany ≥ 110 % 
betonu kontrolnego 

Zawartość powietrza Mieszanka badana  ≤ 2% objetości 
powyżej zawartości w mieszance 
kontrolnej 

Zmniejszenie ilości wody 
zarobowej 

W mieszance badanej ≥ 5% w 
porównaniu z mieszanką kontrolną 

Substancje niebezpieczne NPD 

 
8. Kiedy użyto konkretnej dokumentacji technicznej zgodnie z Art. 37 lub 38 w odniesieniu 
dowymogu, który wyrób spełnia:  
 

Nie dotyczy  
 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej. 
 
Podpisano na rzecz i w imieniu producenta: 
 
 
 
 
 
Colin Mills (Dyrektor) 
Altrincham WA14 2PX 
Dnia 22/06/2015 


