
 

 

 

 

Karta techniczna Hydrotec 400 

Nr – AT/04/18/01 

 

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu 

Unique identification code of product type 

 HYDROTEC400 

2 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element 

umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 

 

Nr partii: zobacz na etykiecie 

produktu 

 

3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie 

lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 

zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

 

 Wyroby z tworzyw sztucznych 

do izolacji przeciwwilgociowej - 

PN-EN 13967:2012  

 

 

 

4 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy 

upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 

obejmuje zadania określone w art.12 ust. 2 

 

Nie dotyczy 

 

5 System lub systemy oceny i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone 

w załączniku V 

 

System 2+ 

6 Jednostka certyfikująca: w przypadku deklaracji 

właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego 

objętego normą zharmonizowaną przeprowadził badania 

typu w systemie 2+ i wydał sprawozdanie z badań 

 

IMBiGS Nr 1454 przeprowadził 

wstępne badania w systemie 

2+ i wydał certyfikat 

zakładowej kontroli produkcji 

 

 

7 Jednostka certyfikująca: w przypadku deklaracji 

właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu 

budowlanego, dla którego wydana została europejska 

ocena techniczna. 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deklarowane właściwości użytkowe 

 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwości użytkowe  

Declared performance 

Zharmonizowaną specyfikacja 

techniczna 

 

Reakcja na ogień  Klasa F 

 

PN-EN 13967:2012 

Wodoszczelność /  Wodoszczelna przy 2 kPa 

 

Wodoszczelność po sztucznych 

starzeniu  

Wodoszczelna przy 2 kPa 

 

Wodoszczelność po działaniu 

chemikaliów  

Wodoszczelna przy 2kPa 

 

Odporność na uderzenia  ≥ 200 mm 

Odporność na obciążenia 

statyczne 

 20 kg /24h 

Maksymalna siła rozciągająca  ≥200 N/ 50 mm (wzdłuż) 

≥ 150N/50 mm 

 (w poprzek) 

Wydłużenie przy maksymalnej 

sile  

≥20 % (wzdłuż) 

     ≥15 % (w poprzek) 

Wytrzymałość na rozdzieranie 

gwoździem  

≥ 200 N (wzdłuż) 

≥ 150 N (w poprzek 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 kN/m2(25t/m2) 

Grubość folii 0,4 mm ± 5% 

Wysokość wytłoczeń 8 mm 

Zdolność odprowadzania 

wody 

4,61 s/m 

Zakres temperatur stosowania - 40ºC do +80ºC 

Długość 20mb ± 2,5% 

Szerokość 0,5m;1,0m;1,5m;2;0m;2,5m;3m  ± 2,5% 

Gramatura  400 g/m2   ± 5 % 

 

Zastosowanie: Pionowa izolacja ścian i fundamentów stosowana w budownictwie. 


