Domestic Declaration of Conformity No. 01/2014
1. Construction product manufacturer:
PHC Systemy Czyszczące…
(manufacturer’s full name and address)

2. Construction product name:
KTX 30
(name, brand name, type, variety, quality, class)

3. Statistical classification of the construction product:
PKWiU: 20.30.22
(Systematic Register of Products (SWW) or Polish Classification of Goods and Services (PKWiU) symbol)

4. Construction product purpose and usage:
Special coatings for concrete surface protection against graffiti
For use in construction – transportation engineering
(in accordance with relevant documentation)

5. Technical specification:
Technical Approval No AT/2013-02-3069
Special coatings for concrete surface protection against graffiti
granted 17 June 2014 by Road and Bridge Research Institute
(number, title and year of norm establishment or number, title and year of granting the approval and the
granting entity)

6. Declared technical properties of the construction product:
In accordance with Technical Approval No AT/2014-02-3069
(details indispensable for product type identification, indicated in the research programme)

7. Name and number of the accredited entity or laboratory, certificate
number or test report number if the entity participated in product
conformity assessment system:
Road and Bridge Research Institute
Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Does not apply: due to conformity assessment system no 4
Does not require participation of the accredited certification entity
Thereby I declare ultimate responsibility for the product’s full conformity with
the technical specification indicated in p. 5.

Poznań 17 June 2014

Krajowa Deklaracja Zgodności nr 01/2014
1. Producent wyrobu budowlanego:
PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o.
ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
KTX 30
(nazwa,nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek,klasa)

3. Klasyfikacja statyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU: 20.30.22
(symbol SWW lub PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Powłoki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti
Do stosowania w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej
(zgodnie z dokumentami odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna Nr AT/2014-02-3069
Powłoki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti
wydana 17 czerwca 2014 r. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Zgodnie z Aprobatą Techniczną Nr AT/2014-02-3069
(dane niezbędne do identyfikacji typu, określone w programie badań)

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:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Nie dotyczy: Zastosowano system oceny zgodności 4
Nie wymaga udziału akredytowanej jednostki certyfikującej

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt. 5.

Poznań, 17.06.14 r.
....................................

....................................................

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań
tel. kom. 601 77 88 22, 601 77 88 23
www.phsc.pl, e-mail: biuro@phsc.pl
www.antygraffiti-system.pl

