
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 010817 

1. Typu wyrobu:  Silikon Mounter (uniwersalny, sanitarny, neutralny) 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Nadaje się do uszczelniania spoin i pęknięć w 

kuchniach, łazienkach, szaletach, jak również do uszczelniania i klejenia szklistych, 

nieporowatych powierzchni. Idealny do stosowania w pomieszczeniach o stałej wilgotności. 

3. Producent: „ProXY-Ukraine”  Ltd. 52072, Ukraine, Dnipropetrovsk region, Old Kodak, Airport, 37 

Tel: +38(056)375-85-15 

4. Upoważniony przedstawiciel: „ProXY-Poland”Sp.z o.o.87-500 Rypin Tel. +48 732 699 128 

 

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  3 

6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 15651-3:2013-03 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Zespół laboratoriów badawczych Instytut Techniki Budowlanej 

numer akredytacji AB 023 przeprowadził badania typu zgodnie z systemem 3. 

7. Deklarowane właściwości użytkowe:  
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: WtaSciwoSci

u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wfaSciwoSci u2ytkowych.

Niniejsza deklaracja wlaSciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporzqdzeniem (UE) nr

305/20It na wylqcznq odpowiedzialnoSi producenta okreSlonego powy2ej. W imieniu producenta

podpisal(-a):
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