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., PRZEDMIOTAPROBAW

Przedmiotemniniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest masa o nazwie handlowej
FLEXIGUM,stosowany do wykonywaniaizolacji pzeciwwilgociowej.Producentemwyrobu
jest firmaBITUMLTD.z lzraela.
FLEXIGUMjest dwusktadnikowamasa na bazie modyfikowanejemuls.iiasfaltowej
A)
emulsjiasfaltowej(sktadnik
Masajest gotowado slosowaniapo dokladnymwymieszaniu
z granulatem(skladnikB) w proporciiwagowej5 : 0,3.
masyFLEXIGUMpodanow punkcie3.
techniczne
WymaganewlaSciwosci

2. PRZEZNACZENIE,
ZAKRESI WARUNKISTOSOWANI,A
Masa FLEXTGUM ptzeznaczona jest do wykonywania pzeciwwilgociowej
w obieKachbudowlanych.
izolacjicz€Scipodziemnych
USZCZELNIAJACEJ
Wyrob ten moze by6 stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej
USZCZELNIAJACEJ pod warunkiem jego POZNIFJSZEGO pwierzchniowego
i.
zabezpieczeniapzed uszkodzeniamimechanicznym
Podfoza, na K6re nakladana jest masa powinny by6 r6wne stabilne, wolne od
zanieczyszczeioraz suchelub lekkowilgotne.Masa powinnaby6 nakladanaprzy pomocy
pqdzla,walka, szpachli lub natryskuDWUFAZOWEGOw kilku warslwach.Calkowita
grubo56powlokipowinnaby62,5 + 6 mm.
W czasieWkonywania prac temperaturaotoczeniai podlo2anie powinnabyd nibza
od + 3 'C aniwyzszaod + 35 'C.
Prace z uzyciem masy FLEXIGUM powinny by6 wykonywane pzez firmy
przeszkolonepeez Wnioskodawce.
Masa FLEXIGUM powinna by6 stosowana zgodnie z projeKem technicznym,
z uwzglednieniem:
dla okreslonegoobieKubudowlanego,
opracowanym
. obowiazuiacych norm i przepis6w techniczno-budor/anych, a w szczeg6lnosci
tozpotzqdzenia Ministra InfrastruKury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w spra$,/ie
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warunk6w technicznychjakim powinny odpowiadadbudynki i ich usytuowanie
(DzUNr 75 z 2002r., Poz.690),
. postanowieiAprobatyTechnicznej,
oraz instrukcjistosowaniaopracowanejpzez Producenta.

WYMAGANIA
TECHNICZNE,
3. WLASCIWOSCI
3.1.Surowce
Vvla6ciwoscisurowc6wstosowanychdo wytwazania masy FLEXIGUMW oraz spos6b
ich spraMzania i odbiorunie sa objete ninieiszeAprobataTechniczneITB i powinnybyd
okreslonew systemachzapewnieniajakosci Producenta.
3.2.wla6ciwogcitechniczne
Vvymaganev'iaiciwoscitechnicznemasyFLEXIGUMi wykonanejz niei pourokiizolacyjnej
podanow tablicy1.
TablicaI
W+aSciwoSci

Lp.

2
Wygledzewnehzny:
- sKadnikA
- skladnikB
2
3

Zawario6e!'/ody.%
OdczynpH

\rtymagania
3
jednorodnabrunatnoczama
masa,bezMrqcei i
zanieczyvczefi
bhlv qranulat

s50
8,5+ 12,5

%
Zawartosc
substandimineralnych,
5
6
7

asfaltu.%
Zawadosdniezemulqowaneqo

I

Czaswvsvchania,qodz.

I

z Dodloza
w temD.100' C
Solvwnosc

Zdolnosd
rczcieiczania
woda.% V /
vwgladzewnetznypov,iioki

wodv
1 0 Odoomosdna dziatanie
'c
-25
w temp.
nawalkuo
1 1 Gietkosc
srednicv30 mm
Silazrywaiacaprzvrozciaqaniu,MPa

przvzerwaniu.
1 3 Wvdfuzenie
%
14

Przvczeonosc
do oodlozabetonoweoo.
MPa

1 5 Pzesi4kliwoS6p.zy dzialaniugupa wodyo
wysokosci1000mm w ciagu24 aodz.

e 200
czamajednolitapowloka,
Dezoecnerzv
< 1.0
braksplvwania
octporne

brakpeknied
> 0.04
> 200
> 0.3
brakozesiakania

Motody badaf
4

zuAT-15/1V.02
PN€3/C-04523

zuAT-15i
tv.02
PN-8-24002:1997
PN-B-24000:1997

zuAT-15i
tv.02

PN-90/84615

PN-EN
1542:2000

zuAr-15fiv
.02

nF--1nn@
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< 0,5

/I. PAKOWANIE,
I TRANSPORT
PRZECHOWYWANIE
Wyr6b objety niniejszq Aprobatq TechnicznaITB powinien byi dostarczany
i transpoltowany
zgodnie
opakowaniac-tr
Producentaoftz pzechowywany
w oryginalnych
jego parametr6w
z instrukcjeProducenla,w spos6b zapeMiajecyniezmiennos6
technicznych.
Na kaZdym opakowaniupowinna by6 umieszczonaetykieta podajqca nastepujece
dane:
- nazwgiadres Producenta,
- nazvirehandlowawyrobu,
-

ITBAT-15-6788/2005,
nrAprobatyTechnicznej

-

nr i datg wystawieniakrajowejdeklaracjizgodnosci,
(je2elijestokre6lony),
do stosowania
terminprzydatnosci

-

mase netto,

-

znak budowlany.
Spos6b oznakowaniawyrobu znakiem budowlanympowinien by6 zgodny z rozpo-

EqdzeniemMinistralnfrastruKuryz dnia 11 sierpnia2004 r. w sprawiesposob6wdeklarowania zgodno*ci wyrob6w budowlanychoraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym(DzUNr 198/2004, poz.2041\.

5. OCENAZGODNOSCI
5,1.Zasadyog6lne
Zgodniez art. 4, an. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art I ust. 1 ustawyz dnia 16 lavietnia2004 r.
o wyrobachbudowlanych(DzU Nr 922004, poz. 881) Wr6b, kt6regodotyczyniniejsza
Aprobata Techniczna, moZe byd wprowadzonydo obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanyc+rw zakresie odpowiadajecymjego wlasciwosciom uzytkowym i pzeznaczeniuiezeli Producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowe deklaracje zgodno6ci
pzepisami w budownictwiepo dokonaniuoceny zgodno6ciz Aprobata
z obowiqzuj4cymi
TechnicznAITB AT-15€788/2005ioznakowal wyr6b znakiem budowlanym,zgodnie
z obowiqzujacym
i przepisami.
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z dnia 11 sierpnia2004 r
MinistraInfrastruKury
Zgodniez rozpozadzeniem
w sprawie sposob6wdeklarowaniazgodnosciwyrob6w budowlanychgraz sposob
mas
poz.2041)ocenyzgodnosci
(DzUNr 198/2004,
ichznakiembudowlanym
znakowania

dokonujeProducent,stosui4csystem3.
z AprobataTechnicznaITBAT-15-6788/2005
W pzypadkusystemu3 ocenyzgodnosci,Producentmo2ewystawiekrajow
deklaracjezgodnosciz Aprobatana podstawie:
przezakredytowane
laboratorium,
badania
typupzeprowadzonego
a) wstepnego
b) zakladowejkontroliprodukcji.
5.2.Wstepnebadanietypu

wymaganewlasciwos
Wstepne badanietypu iest badaniempotwierdzajacym
pzed wprowadzeniem
wyrobudo obrotu
wykonywanym
techniczno-u2ytkowe,
-

Wstepnebadanietypuobjmuje:
pzesiakliwoSd,
iwydtuzenieprzyzerwaniu,
na rozcieganie
wytrzymalose

nasi4kliwo56,
gietkosc,
przyczepnosc
do podlozabetonowego.
Badania,K6re w proceduzeaprobacyjnejbyly podstawado ustaleniaw{a5ciwo
- u2ytkowych
badanie
typuw oceniezgodno5ci.
wyrobustanowiawstepne
techniczno
5.3. Zakladowa konilola ppdukcji

Zakladowakontrolaprodukcjiobejmuje:
1. specyfikacjei sprawdzaniesurowc6wi skladnik6q
orazbadaniagotowychwyrob6w(p. 5.4.2
2. konaoh i badaniaw procesiewyh{arzania
prowadzonepzez producentazgodniez ustalonymplanembadai orazwedlugzasa

i pt'ocedurokreslonychw dokumentacjizakladowejkontroliprodukcji,dostosowany
do technologiiprodukcjii zmiezaj4cychdciuzyskaniawyrob6wo wymaganychwla6c

wo6ciach.
Kontrola produkcji powinnazapewnid,2e wyr6b iest zgodny z AprobataTechniczn

tTB AT-15-6788/2005.Wyniki kontroli produkcji powinny by6 systematycznierejestrowan
ZapisyrejestrupowinnypotwieKtsa6,Ze wyr6b spelniakryteriaocenyzgodno6ci.Ka2dapart
zidenMkowanaw rejestzebadai.
wyrobupowinnaby6jednoznacznie
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5.4. Badania gotowych wyrob6w
5./t1. Program badart. Programbadai obejmuie:
a) badaniabie2ece,
b) badaniaokresowe.
5,,L2, Badania bieiqce, Badaniabiez4ceqbejmliq spEwdzenie:
-

wyglqduzewnetznego,

-

czasuwysychania,

-

wskainikaPH
zawartosciwody.

-

5.4.3.Badaniaokr€aowe.Badaniaokresoweobejmujasprawdzenie:
-

gietkosci,

-

splywnosci,
przesiakliwo6ci,

-

pzyczepnoscidopodloiebetonowego
5.5. Czestotliwosii badart

Badania biezqce powinnyby6 wykonywanedla ka2dej partii wyrobu. Wielkosc partii
wyrobupowinnaby6okreslona{, dokumentaqizaKadowejkontroliprodukqi.
Badaniaokresowenalezywykonywa6nie zadziq ni2 raz na 3 lala.
e6. ltetody badaf
Badanianalezy wykonadwedlug dokument6wwymienionychw tablicy '1, kol. 4
Wynikibadaf naleiy por6wna6z podanymiw tablicy'l, kol.3.
5.7. Pobieraniepr6bek do badai
Pr6bki do badai nale2ypobieraelosowo,zgodniez PN-67/C-04500i PN-83N-03010.
5.8.OcEnawynik6w badarl
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niniejszej
Aprobaty
wyr6bnaleryuz aeza zgodnyz wymaganiami
Wyprodukowany
lTB,je2eliwynikiwszystkichbadai sa pozytywne.
Technicznej

6. USTALENIAFORMALNO. PRAWNE
jest dokumentemstwierdzaj4cym
6.1. AprobataTechnicznaITB AT-15-6788/2005
pzydatno56masy FLEXIGUMdo wykonywaniaizolacjipzeciwwilgociowej,
do stosowania
w budownistwiew zakresiewynikajacymz postanowiei A$obaty.
Zgodniez art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz arl. I ust. '1ustawyz dnia 16 kwietnia2004r.
o wyrobach budowlanych (DzU fi s2nOO4, poz. 881) wyr6b, K6rego dotyczy niniejsza
AprobataTechniczna,moZe by6 wprowadzanydo obrotui stosowanypzy wykonryaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadaiacym iego udasciwosciom u2ytkowym
i pzeznaczeniu,jezeli producentdokonal oceny zdodno6ci,wydal krajowe deklaracje
zgodnosci z Aprobat4 Techniczn4 ITB ,qT-15-6788/2005i oznakowal wyr6b znakiem
pzepisami.
zgodniez obowiazujacymi
budowlanym.
6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawniei wynikajqcychz pzepis6w
Marszalkasejmu RP
o ochroniewlasnoscjprzemyslowej,
a w szczeg6lno6ci
obwieszczenia
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30
pzemyslowej(DzU Nr 2'1'19,poz. 1117\,Zapewnienie
czeMca 2000 r. Prawow,lasno6ci
tych uprawniennaleizydo obowiazk6wkozystajacych z niniejszejAprobatyTechnicznej.
6,3. ITB wydajacApflibatgTechnicznanie bierzeodpowiedzialnosci
za ewentualne
naruszenieprawwyqcznych i nabwch.

6,4. AprobataTechnicznaITB nie zwalniaproducentaod odpowiedzialnosci
za
wlasciwaiakosc wyrob6woraz wykonawc6w
rob6t budolvlanych
za
od odpowiedzialnosci
ichzastosowanie.
wla6ciwe
prospeK6wi ogloszeioraz innychdokument6w
6.5. W tresciwydawanych
zlviazanychz wprowadzeniem
do obrotui stosowania
w budownic.twie
zaprawnalezyzamieszczac
informacie
o udzielonej
temuwyrobowiAprobacie
Technicznej
ITBAT-156788/2005.
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7. TERMINWAZNOSCT

AprobataTechnicznaITBAT-15€788/2005jestwazrado 31 sierpnia2010 r.
jezelijej
Wa2no66
Aprobaty
Technicznej
ITBmozebydpzedtuzona
na kolejne
okresy,
Wnioskodawca
lubformalnynastepca,
wystqriw tei sprawiedo InstytutuTechnikiBudowlanej
z odpowiednim
wnioskiem,nie p6tniejni2 3 miesiacepzed uptywemterminuwazno6ci
tego
dokumenlu-

KONIEC

INFORIIIACJEDODATKOWE
Nomy i dokumentyafliqzane
PN-90/B-04615

Papy asfaftoweismolowe. Metodybadah

PN-89/B-04963

Analiza chemiczna.OznaczaniepH wodnychroztwor6w
ptoduft6w chemicznych

PN-B-24000:'1997

Dyspersyjnamasaasfaftowo-kauczukowa

PN-B-24{D2:1997

Asfaltowaemdsja an:tonowa

PN-R24002:1997/Ap1:2N1 Asfaftowaemulsia
anionowa
PN67/C-04500
Produw chemiczne.Wwczne pobieraniai Nzygotowwania
p6bek
PN€3/N43010

&atystyczna kontrola jakosci. Lo&wy wyb6r jednogek
produku do probki

ZUAT-15/1V.0211998

Wyrobybitumiczne.Masy asfattowei asfaftowemodyfikowane rozpu szczalnikowe
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Raporty, sprawozdania z bada6, oceny, klasyfikacje
1. NO-3/558/AJ05.Badania laboratoryjnewyrobu FLEXIGUM, dla potrzeb aprobaty
technicznei.ZaktadTrwaloscii OchronyBudowliITB w Warszawie.
2. Raport nr HM-01/05,The Highway Institute,Building MaterialsDepartmentw
Belgradzie,
3. Sprawozdaniez Badah nr M1-38 z Onia 07-01-2005.Zaklad Most6w Instytutu
BadawczegoDrog i Mosl6ww Warszawie.
4. Testyz dnia 19.07.2005.
BITUMLeadingWaterproofing
Technologies
z lzEela.
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Czion€k Europ€jstiej Urii Akceptacji Technicznei w Budownicldie - UEAtc
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bLt(4824825{4-

TECHNICZNE
Seda:APROBATY

ITB
APROBATATECHNICZNA
AT-15-678812005
.
r. w
2OO4
Ministra
Infrastruktury
z dnia8 listopada
rozpo.2edzenia
Na podstawie
do ich
oraz jednostekorganizaryjnych
upowaznionych
spEwie aprobattechnicznych
akceptacyjnego
Wdawania(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania
w War-sz:rwie
nawniosekfirmy:
TechnikiBudowla$)j
w lns$Aucie
dokonanego
BITUMLTD.
4, HayeCiraSl, P.O.Box 10'175
HaifaBay26111
lzrael
wyrobupodnazw4.
stwierdza
sieprzydatno66
do stosowania
w budownictwie

jest ideg;lna czescieniniejszej
ok.eslonych:w
Zal4czniku,.ld6ry
w zakresiei na zasadach.
AprobatyTechnicznejlTB.

DYR

Terminwa2nosci:
2010r.
31sierpnia

lnsMutu

doc.drinz.

TOR

Budowlanej

M. Wierzbbki

Zalacz.r.ik'.
Postanowie.lia
og6lnei techniczne

Warszawa,sierpieh2@5 r.
DokumentApobaty TechnicznejITB AT-tt6788/2005 zarriera 10 stron. Tekst tego dokumentumo:na
lub upowszechnianie
w kaidej innejtormiefiagm€nt6wleksluAprobaly
koplowad!/ko w caloscj.Publikowanie
z Insg,tutem
TechnikiBudowlanej.
Technicznej
wymagapisemnegouzgodni€nia

