
                    
 
 
 
 

Deklaracja zgodności nr 1/2008 
 

1. Producent wyrobu budowlanego: 
Producent:  Tremco illbruck International GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Niemcy. 
 
Zakład produkcyjny: Tremco illbruck Produktion GmbH, Werner-Haepp-Str. 1 , 

92439 Bodenwöhr, Niemcy.  
  

2. Nazwa wyrobu budowlanego: taśma illbruck illmod eco 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  PKWiU 25.21.41 – 50.30 
 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: 
Taśma illbruck illmod eco jest przeznaczona do uszczelniania: 
- przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwiowymi ( z wyjątkiem drzwi przeciwpożarowych ) 
  i okiennymi, wykonanymi z drewna, metalu lub PVC, 
- przestrzeni między elementami lekkich ścian osłonowych ( fasad ) i konstrukcją budynku, 
- połączeń w przegrodach ze ściennych i dachowych płyt warstwowych, 
- spoin i połączeń elementów z PVC, betonu, wyrobów ceramicznych, aluminium lub drewna. 
 

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna  AT-15-7712/2008 wydana przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dn.  30 września 2008. 

 
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów, 
- gęstość  pozorna, 
- naprężenia ściskające  w kPa przy 40% i 60% odkształcenia względnego, 
- odkształcenie trwałe po ściskaniu,  
- wytrzymałość na rozciąganie,  
- wydłużenie przy zerwaniu w %, 
- odporność na działanie temperatur przy +900C, 
- klasa przepuszczalności powietrza, 
- klasa wodoszczelności 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer 

Certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: 
Raport z badań ITB nr NL-4309/A/07, p.t. „ Praca badawcza dotycząca rozprężnych  taśm uszczelnia- 
jących z pianki poliuretanowej, produkcji firmy illbruck. Etap 1. Zakład Badań Lekkich Przegród i 
Przeszkleń ITB. 
Raport z badań ITB nr NL-4309/A/07, p.t. „ Praca badawcza dotycząca rozprężnych  taśm uszczelnia- 
jących z pianki poliuretanowej, produkcji firmy illbruck. Etap 2. Zakład Badań Lekkich Przegród i 
Przeszkleń ITB. 

  Raport z badań ITB nr NL-4309/A/07, p.t. „ Praca badawcza dotycząca rozprężnych  taśm uszczelnia-    
  jących z pianki poliuretanowej, produkcji firmy illbruck. Etap 3. Zakład Badań Lekkich Przegród i   
  Przeszkleń ITB. 
 
 Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze  specyfikacją techniczną 
wskazaną w pkt. 5 
 
                       Wiesław Dybał 
 
 
                        
 
Kraków dn. 06.10.2008                     Product  Manager 


