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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

EPOKSYDOWA POSADZKA GARAŻOWA 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element 
umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 

Numer partii podany jest na opakowaniu 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie 
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  

Wyrób na bazie żywic syntetycznych do konserwacji i napraw 
powierzchni betonowych, żelbetowych i do nowego betonu, jak 
również do konserwacji i napraw niekonstrukcyjnych, zwiększający 
trwałość konstrukcji betonowych poprzez poprawę ich odporności 
fizycznej, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na 
powierzchnie poziome i pionowe. 
Właściwości użytkowe wyrobu zgodnie z PN-EN 1502-2: wyrób 
powłokowy, przeznaczony do zwiększenia odporności fizycznej 
konstrukcji betonowych, zgodnie z zasadą 5(PR) i metodą 5.1(C-
nałożenie powłoki). 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak 
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5:  

WIM Sp. z o.o. 
ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski 

telefon: +48 (022) 609 08 08 
fax: +48 (022) 609 08 00 

www.wim-chb.pl 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy 
upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 
obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 

Nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w 
załączniku V: 

Atestacja zgodności pod względem właściwości użytkowych: 
System 4 

Atestacja zgodności pod względem reakcji na ogień: 
System 3 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej 
wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną 

 
PN-EN 1504-2:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: 

Systemy ochrony powierzchni betonowych. 

 
Jednostka Notyfikowana nr 1488 Insytut Techniki Budowlanej, Zakład 
Badań Ogniowych (ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska) 
przeprowadziła weryfikację stałości właściwości użytkowych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego  w oparciu o próbki pobrane przez 
producenta w Systemie 3 i wydała Raport z badania klasy reakcji na ogień nr 
NP. - 836.1/C/08/MŻ 
 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej 
wyrobu budowlanego, dla którego wydana została 
europejska ocena techniczna: 

Nie dotyczy 




