
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

NR MP CPR/BLOCKER/ 2016 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BLOCKERH2O

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna zachowująca elastyczność w temperaturze 
do -20°C, na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania powierzchni, balkonów, 
tarasów, łazienek i basenów oraz do powierzchniowej ochrony betonu.

3. Producent:

Majster-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Mienia 291 
05-319 Cegłów 

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla wodoszczelności 
System 4 dla przyczepności i zdolności do mostkowania pęknięć 

6. Norma zharmonizowana: EN 14891:2012

Jednostka notyfikowana: nr 1487 - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Postępu 9, 02-676 

Warszawa, Polska, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach 

pobranych przez producenta 

7. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Zharmonizowana Właściwości 
specvfikacia techniczna użvtkowe 

Wodoszczelność po 10 dniach od nałożenia EN 14891:2012 brak przenikania 

wyrobu 
Przvczeoność ooczatkowa EN 14891:2012 > 0,5 N/mm2 

Przyczepność po oddziaływaniu wodą EN 14891:2012 > 0,5 N/mm2 

Przvczeoność oo starzeniu termicznvm EN 14891:2012 � 0,5 N/mm2 

Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną EN 14891:2012 > 0,5 N/mm2 

Przyczepność po oddziaływaniu wody EN 14891:2012 � 0,5 N/mm2 

chlorowane i 
Przyczepność po cyklach zamrażania - EN 14891:2012 � 0,5N/mm2 

rozmrażania 

Zdolność do mostkowania rys w warunkach EN 14891:2012 �0.75 mm 

standardowvch +23
° 

C 
Zdolność do mostkowania rys w bardzo niskiej EN 14891:2012 �0,75 mm 

temoeraturze -5
° 

C 
Zdolność do mostkowania rys w bardzo niskiej EN 14891:2012 �0,75 mm 

temoeraturze -20
° 

C 

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna jest na stronie 
www.majsterpol.pl 

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. 

W imieniu producenta podpisała: 

Sylwia Królikowska, Kierownik Laborato 
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