
 



 
AT152746/2009 2/14 

 ®

  
Z A   C Z N I K

  
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE   

SPIS TRE CI

  

1. PRZEDMIOT APROBATY..................................................................................................

 

 3 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA................................................

 

 3 

3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA.................................................................

 

 4 

    3.1. Surowce......................................................................................................................

 

 4 

    3.2. W a ciwo ci techniczne..................................................................................................  4 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.......................................................

 

 6 

5. OCENA ZGODNO CI........................................................................................................

 

 6  

    5.1. Zasady ogólne ..............................................................................................

 

 6 

    5.2. Wst pne badanie typu................................................................................................  7 

    5.3. Zak adowa kontrola produkcji.....................................................................................  7 

    5.4. Badania kontrolne gotowych wyrobów........................................................................

 

 8     

5.5. Cz stotliwo bada kontrolnych................................................................................

 

 8 

    5.6. Metody bada .............................................................................................................

  

9     

5.7. Pobieranie próbek do bada .......................................................................................

  

11 

    5.8. Ocena wyników bada ................................................................................................

 

 11 

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE...............................................................................

 

 12 

7. TERMIN WA NO CI.........................................................................................................

 

 13 

INFORMACJE DODATKOWE...............................................................................................

 

 13           



 
AT152746/2009 3/14 

 ®

  
1. PRZEDMIOT  APROBATY   

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB s masy tynkarskie o nazwach 

handlowych SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farby podk adowe o nazwach handlowych 

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE, produkowane przez firm PPG Coatings Nederland B.V., 

Uithoorn 1420 AA, Holandia. Upowa nionym przedstawicielem Producenta w Polsce jest firma

 

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzy ska 8, 51-416 Wroc aw.  

Masy SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS s wyrobami jednosk adnikowymi, produko-

wanymi na bazie ywic akrylowych z wype niaczami mineralnymi, o grubo ci uziarnienia 1, 2, 3 

mm (masa SIGMAPUTZ) oraz 2 i 3 mm (masa SIGMASCHORS). Masy SIGMAPUTZ i 

SIGMASCHORS dostarczane s w postaci gotowej do stosowania.

   

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE s jednosk adnikowymi, akrylowymi farbami 

podk adowymi stosowanymi do gruntowania powierzchni przed nak adaniem mas tynkarskich. 

Farby SIGMAKWARTS i KWARTSTONE dostarczane s w postaci gotowej do stosowania.

  

Wymagane w a ciwo ci techniczne mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS 

oraz farb podk adowych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE podano w p. 3.   

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA   

Masy SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS przeznaczone s do wykonywania wypraw 

elewacyjnych na pod o ach betonowych, z zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Masy 

mo na nak ada pac lub natryskiem mechanicznym.

  

Przed nak adaniem mas tynkarskich nale y oczy ci pod o e, a nast pnie zagruntowa 

farb podk adow KWARTSTONE, w przypadku wykonywania tynków na zewn trz pomiesz-

cze lub SIGMAKWARTS w przypadku wykonywania tynków wewn trz pomieszcze . 

  

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem wyrobów b d cych przedmiotem niniejszej 

Aprobaty Technicznej temperatura otoczenia i pod o a nie powinna by ni sza ni + 5

 

oC.  

Zakres stosowania mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farb podk ado-

wych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE powinien wynika z w a ciwo ci technicznych 

okre lonych w p. 3.

  

Stosowanie wyrobów b d cych przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej powinno 

by zgodne z: 

- dokumentacj techniczn opracowan dla okre lonego zastosowania, 
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- instrukcj stosowania, opracowan przez Producenta w j zyku polskim i dostarczan 

odbiorcom z ka d parti wyrobu,

 
- postanowieniami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

- obowi zuj cymi normami i przepisami.

  
Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr HK/B/1232/09/2005, HK/B/1232/11/2005, HK/B/ 

1004/03/2006, HK/B/1232/07/2005, wydanymi przez Pa stwowy Zak ad Higieny w Warszawie, 

wyroby b d ce przedmiotem Aprobaty, spe niaj wymagania higieniczne. 

      

3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA

    

3.1. Surowce   

W a ciwo ci surowców stosowanych do wytwarzania mas tynkarskich SIGMAPUTZ i 

SIGMASCHORS oraz farb podk adowych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE oraz sposób ich 

sprawdzania i odbioru nie s obj te niniejsz Aprobat Techniczn ITB i powinny by okre lone 

w systemach zapewnienia jako ci Producenta.

   

3.2. W a ciwo ci techniczne

   

3.2.1. Farby podk adowe. Wymagane w a ciwo ci techniczne farb podk adowych 

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE podano w tablicy 1. 

Tablica 1 
Wymagania 

Poz. W a ciwo ci

 

SIGMAKWARTS KWARTSTONE 
Metody bada

 

1 2 3 4 5 
1 Wygl d 

 

jednorodna farba, o konsystencji 
pasty, bez rozwarstwie i ladów 

ko uszenia 

 

p. 5.6.1 

2 G sto , g/cm3 

1,4 ± 5 %  1,5 ± 5 % 
PN-EN ISO 

2811-1 :2002 

3 Czas wysychania, h, do uzyska-
nia 3 stopnia wyschni cia

 

 1,5  1,5 PN-79/C-81519 

4 Zawarto substancji nielotnych, 
% 

 67  72 
PN-EN ISO 
3251:2008 
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3.2.2. Masy tynkarskie. Wymagane w a ciwo ci techniczne mas tynkarskich SIGMA-

PUTZ i SIGMASCHORS podano w tablicy 2. 

Tablica 2 

Wymagania 
Lp.

 
W a ciwo ci

 
SIGMAPUTZ SIGMASCHORS Metody bada

 
1 2 3 4 5 

1 Wygl d 

 

jednorodna masa, barwy zgodnej z 
wzornikiem Producenta, bez ladów 

spienienia i zanieczyszcze 

 

p. 5.6.1 

2 G sto , g/cm3 

1,9 ± 5 % 1,9 ± 5 % PN-EN ISO 2811-1 
:2002 

3 Zachowanie si masy w tempe-
raturze nak adania 5 oC i 30 oC 

masa dobrze si nak ada i rozprowadza, 
na powierzchni wyprawy brak rys, sp ka i 

p cherzy

 

p. 5.6.2  

4 Wygl d wyprawy

 

powierzchnia wyprawy jednolita pod 
wzgl dem barwy i faktury, bez plam, 

sp ka i prze witów

 

p. 5.6.1 

5 Przyczepno , MPa: 
- do pod o a zagruntowanego

   

farb SIGMAKWARTS: 
    - na sucho 
    - na mokro 
- do pod o a zagruntowanego

   

farb KWARTSTONE:

 

    - na sucho 
    - na mokro    

 1,2 
 0,7   

 0,8 
 0,5  

 0,5 
 0,3   

 0,7 
 0,3 

p. 5.6.3 

6 Podci ganie kapilarne wody, , 
kg/m2h0,5  0,5 p. 5.6.4 

7 Opór dyfuzyjny wzgl dny Sd, m

  

 0,2 p. 5.6.5 
8 Alkalioodporno 

 

wyprawa poddana dzia aniu rodowiska 
alkalicznego nie wykazuje zmian wygl du, 

spadek przyczepno ci w porównaniu z 
próbk wzorcow nie wi kszy ni o 10%

 

p. 5.6.6 

9 Mrozoodporno - po 25 cyklach 
zamra ania i odmra ania: wyprawa bez zmian p. 5.6.7 

10 Odporno na uderzenie:

  

- na sucho   

- na mokro  

przy uderzeniu m otkiem Barronie o masie 
500 g wytrzymuje prób

 

przy uderzeniu m otkiem Barronie o masie 
250 g wytrzymuje prób

 

p. 5.6.8 

11 Trwa o barwy

 

redniotrwa a*

 

p. 5.6.9 

* ró nica barwy mi dzy próbk wzorcow i eksponowan po napromieniowaniu:

 

- 1386 ± 42 MJ/m2 nie wi ksza ni wzorzec nr 3 w skali szarej,

 

- 2841 ± 84 MJ/m2 nie wi ksza ni wzorzec nr 2 w skali szarej, 
- 7014 ± 210 MJ/m2 nie wi ksza ni wzorzec nr 1 w skali szarej;

 

zmiany barwy mog polega wy cznie na jednolitym ja nieniu lub ciemnieniu, nie mog wyst powa zmiany 
tonu barwy, plamy i wykwity oraz nierówno ci zabarwienia.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT    

Wyroby b d ce przedmiotem niniejszej Aprobaty powinny by dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z 

instrukcj producenta, w sposób zapewniaj cy niezmienno ich w a ciwo ci technicznych. Na 

ka dym opakowaniu powinna znajdowa si etykieta podaj ca co najmniej nast puj ce dane:

 

- nazw i adres producenta,

 

- nazw wyrobu,

 

- mas netto,

 

- dat produkcji,

 

- termin przydatno ci do u ycia,

 

- podstawowe warunki stosowania,  

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2746/2009, 

- nr dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania wg p. 5.1,

 

- znak budowlany.  

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by zgodny z Rozpo-

rz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

 

sprawie 

systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 

113, poz. 728).   

5. OCENA ZGODNO CI

     

5.1. Zasady ogólne   

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mog by wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadaj cym ich w a ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli 

producent dokona oceny zgodno ci, wyda krajow deklaracj zgodno ci z Aprobat 

Techniczn ITB AT-15-2746/2009 i oznakowa wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami.
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Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-

kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno ci

 
mas tynkarskich 

SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farb podk adowych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE z 

Aprobat Techniczn AT-15-2746/2009 dokonuje Producent, stosuj c system 4. 

 

W przypadku systemu 4 oceny zgodno ci, Producent mo e wystawi krajow deklaracj 

zgodno ci z Aprobat Techniczn AT-15-2746/2009, na podstawie: 

a) wst pnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

 

b) zak adowej kontroli produkcji.       

5.2. Wst pne badanie typu

   

Wst pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj cym wymagane w a ciwo ci 

techniczno-u ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu  

Wst pne badanie typu mas tynkarskich obejmuje: 

a) przyczepno ,

 

b) podci ganie kapilarne, 

 

c) opór dyfuzyjny, 

d) odporno na uderzenie,

 

e) mrozoodporno ,

 

f) alkalioodporno ,

 

g) trwa o barwy.  

Badania, które w procedurze aprobacyjnej by y podstaw do ustalenia w a ciwo ci 

techniczno 

 

u ytkowych wyrobów, stanowi wst pne badanie typu w ocenie zgodno ci.

   

5.3. Zak adowa kontrola produkcji   

Zak adowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikacj i sprawdzanie surowców i sk adników,

 

2. kontrol i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), 

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada oraz wed ug zasad i 

procedur okre lonych w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji, dostosowanych do 

technologii produkcji i zmierzaj cych do uzyskania wyrobów o wymaganych w a ci-

wo ciach.
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Kontrola produkcji powinna zapewni , e wyrób jest zgodny z Aprobat Techniczn

 
ITB 

AT-15-2746/2009. Wyniki kontroli produkcji powinny by systematycznie rejestrowane. Zapisy 

rejestru powinny potwierdza , e wyrób spe nia kryteria oceny zgodno ci. Ka da partia wyrobów 

powinna by jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada  i dokumentach handlowych.   

5.4. Badania gotowych wyrobów   

5.4.1. Program bada . Program bada

 

obejmuje: 

a) badania bie ce,

 

b) badania okresowe.   

5.4.2. Badania bie ce. Badania bie ce obejmuj sprawdzenie:

      

a)  wygl du,

      

b)  g sto ci.

   

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj sprawdzenie:

 

     - w przypadku mas tynkarskich: 

a) zachowania si mas w temperaturze + 5 oC i + 30 oC, 

b) przyczepno ci do pod o y: betonowego, z zaprawy cementowo-wapiennej i gipsowego 

c) podci gania kapilarnego, 

 

d) oporu dyfuzyjnego, 

e) odporno ci na uderzenie,

 

f) mrozoodporno ci,

 

g) alkalioodporno ci,

 

    -  w przypadku farb podk adowych: 

a) czasu wysychania, 

b) zawarto ci substancji nielotnych.

  

Badania okresowe powinny by wykonane na próbkach w a ciwie zidentyfikowanych.

  

5.5. Cz stotliwo bada kontrolnych

   

Badania bie ce powinny by wykonywane dla ka dej partii wyrobów. Wielko partii 

powinna by okre lona w dokumentacji zak adowej kontroli produkcji.

 

Badania okresowe nale y przeprowadza nie rzadziej ni raz na trzy lata.
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5.6. Metody bada

    
Badania w a ciwo ci technicznych wyrobów, okre lone programem podanym w p. 5.4

 
nale y wykona wg dokumentów wymienionych w tablicy 1 i 2 kol. 5

 
oraz p. 5.6.1 ÷.5.6.9. 

Wyniki bada nale y porówna z wymaganiami podanymi w tabl. 1 i 2 kol. 3 i 4.

    

5.6.1. Sprawdzenie wygl du. Wygl d nale y sprawdzi wizualnie, w wietle dziennym, 

z odleg o ci 0,5 m.

    

5.6.2. Sprawdzenie zachowania si masy w temperaturze nak adania +5oC i +30oC. 

Badanie nale y wykona na p ytkach betonowych o wymiarach 240 x 240 x 20 ÷ 50 mm, 

sch odzonych do 5 oC/30oC i utrzymywanych w tej temperaturze do czasu na o enia badanej 

masy. Nak adan mas nale y równie sch odzi do 5 oC/30oC. Przygotowan próbk nale y 

przechowywa w temperaturze (+ 5 ± 1) oC/30 +/-1 oC i wilgotno ci wzgl dnej powietrza

 

(65  5) 

% przez 48 h, a nast pnie w warunkach laboratoryjnych. Sprawdzi wizualnie wygl d próbki, w 

wietle dziennym, z odleg o ci 0,3 m.

   

5.6.3. Sprawdzenie przyczepno ci. Badanie nale y wykona wg PN-85/B-04500 na 6 

próbkach o wymiarach wg p. 5.6.2. Trzy próbki nale y podda badaniu bezpo rednio po 

zako czeniu czasu utwardzania, a trzy pozosta e po 2 h zanurzenia w wodzie.

   

5.6.4. Sprawdzenie podci gania kapilarnego. Badanie polega na okre leniu masy 

wody jak mo e poch on próbka wyprawy w warunkach badania. Badanie nale y wykona na 

5 próbkach o wymiarach 100 x 100 x 3 mm. Mas nale y na o y na foli polietylenow .

 

Po 

utwardzeniu w warunkach laboratoryjnych próbki nale y zdj z folii i zanurzy ich brzegi na 

g boko 5 mm w mieszaninie parafiny i wosku w proporcji 1 : 1. Nast pnie próbki nale y 

zwa y i umie ci w p askim naczyniu stron licowa w dó , tak aby próbki nie dotyka y dna 

naczynia. Do naczynia wla wod , tak aby jej poziom dochodzi do po owy grubo ci próbek. Po 

24 h próbki nale y wyj z naczynia, osuszy i ponownie zwa y .   

Nasi kliwo powierzchniowa obliczy ze wzoru: 

  

S
2m1m

np

 

gdzie:   np. 

 

nasi kliwo powierzchniowa, kg/m2,  

m1   masa wilgotnej próbki, kg, 

m1   masa suchej próbki, kg, 
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            S     powierzchnia sklejenia kostek, mm2. 

Wynik badania stanowi rednia z 3 oznacze . 

  
Podci ganie kapilarne obliczy ze wzoru: 

  
t

np
w

 

gdzie:  w  

 

podci ganie kapilarne,

 

kg/m2h0,5,  

np 

 

nasi kliwo powierzchniowa, kg/m2, 

t     czas badania w h.   

5.6.5. Sprawdzenie oporu dyfuzyjnego wzgl dnego.

 

W celu wykonania sprawdzenia 

nale y przygotowa 5 próbek z masy na o onej do 5 pier cieni metalowych o rednicy 110 mm i 

grubo ci 5 mm i u o y je na folii polietylenowej. Po utwardzeniu w warunkach laboratoryjnych 

nale y pier cienie zdj z folii i osadzi w specjalnych tulejach o wysoko ci 62 mm i rednicy 

120 mm. Styki uszczelni mieszanin wosku i parafiny. Nast pnie próbki nale y umie ci na 

warstwie porowatej gumy w cieplarce lub komorze klimatycznej. Wewn trz tulei nale y wstawi 

p askie naczynie wagowe nape nione wod , tak aby odleg o lustra wody od próbki wynosi a 

50 mm. Badanie nale y wykonywa w temperaturze (25 

 

1) C, przy zachowaniu ró nicy 

wilgotno ci wzgl dnej powietrza po obu stronach próbki (50 

 

5) %. Wilgotno wzgl dn 

powietrza w cieplarce uzyskuje si umieszczaj c w niej kuwet z nasyconym chlorkiem 

magnezu. Wewn trz cieplarki nale y zapewni sta y ruch powietrza. Po up ywie od 7 do 10 dni 

od umieszczenia próbek w cieplarce lub komorze nale y rozpocz wa enie naczy z wod z 

dok adno ci do 0,0001 g, w odst pach co 24 h, a do uzyskania co najmniej trzech 

jednakowych ubytków masy.  

Z wyników wa enia uzyskanych z 5 próbek nale y obliczy redni ilo pary wodnej 

przenikaj cej przez ka d próbk wyprawy w ci gu 1 h, dziel c wynik wa enia przez 24. Z 

uzyskanych wyników nale y obliczy redni arytmetyczn po odrzuceniu wyników ró ni cych 

si o wi cej ni 20 % od wyniku redniego. Z w a ciwych wzorów nale y nast pnie obliczy 

opór dyfuzyjny wzgl dny wyprawy Sd.     

5.6.6. Sprawdzenie alkalioodporno ci.

 

Badanie nale y wykona na 3 próbkach o 

wymiarach 150 x 300 x od 8 mm do 14 mm wykonanych na pod o u lignocementowym, 

sezonowanym 3 miesi ce. Utwardzone próbki nale y zanurzy pionowo do g boko ci 50 mm, w 

co najmniej 0,5 dm3, 2 % roztworu wodnego wodorotlenku potasowego i przechowywa w 

zamkni tym naczyniu 14 dni. Nast pnie próbki nale y sp uka zimn woda i suszy przez 7 dni w 

warunkach laboratoryjnych.  
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Ocena alkalioodporno ci polega na wizualnym sprawdzeniu stanu powierzchni wyprawy.   

5.6.7. Sprawdzenie mrozoodporno ci.

 
Badanie nale y wykona na próbkach 

utwardzonych. Próbki nale y podda 25 cyklom zamra ania i odmra ania. Ka dy cykl obejmuje:

 
- 2 h zamra ania w temperaturze - 20  2 C, 

- 2 h odmra ania w wodzie o temperaturze + 20  2 C.  

Ocena mrozoodporno ci polega na wizualnym sprawdzeniu stanu powierzchni tynku.

    

5.6.8. Sprawdzenie odporno ci na uderzenie. Badanie nale y wykona aparatem 

Baronnie na 2 próbkach. Przyrz d nale y przy o y do badanej próbki tak, aby nie przesuwa si w 

trakcie wykonywania badania, a nast pnie w otwór podstawy przyrz du w o y stempel stron 

naci do badanej powierzchni, Nast pnie trzonek z obci nikiem nale y podnie do pozycji 

prostopad ej do badanej próbki, a potem opu ci go ruchem swobodnym. Nie zmieniaj c pozycji 

przyrz du nale y powtórzy uderzenie po uprzednim obróceniu stempla o 90 . W wyniku badania 

powinno si otrzyma na powierzchni wyprawy siatk naci w postaci kwadracików o boku 5 mm. 

Badanie nale y wykona na próbce przechowywanej w warunkach laboratoryjnych i na próbce 

zanurzonej przez 2 h w wodzie. Badanie nale y wykona w trzech miejscach na ka dej z tych 

próbek. Próbk nale y sprawdzi przez potarcie d oni miejsca uderzenia i stwierdzi czy 

kwadraciki nie krusz si i nie wypadaj .

   

5.6.9. Sprawdzenie trwa o ci barwy. Trwa o barwy nale y sprawdzi w aparacie 

Xenotest. Przed rozpocz ciem badania nale y oznaczy sk adowe trójchromatycznych próbek 

oraz odnotowa stan licznika godzin ekspozycji. Barw próbek nale y sprawdza raz na dob . 

Barw próbek nale y oceni na podstawie wizualnej oceny zmiany barwy w skali szarej. Zmiany 

barwy mog polega wy cznie na jednolitym ja nieniu lub ciemnieniu, nie mog wyst powa 

zmiany tonu barwy, plamy i wykwity oraz nierówno ci zabarwienia.   

5.7. Pobieranie próbek do bada

   

Próbki do bada nale y pobiera wg PN-ISO 1512:1994.   

5.8. Ocena wyników bada

   

Wyprodukowane wyroby nale y uzna za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej, je eli wyniki wszystkich bada s pozytywne. 
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6.USTALENIA FORMALNO-PRAWNE   

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2746/2009 zast puje Aprobat Techniczn ITB 

AT-15-2746/2004.  

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2746/2009 jest dokumentem stwierdzaj cym 

przydatno mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farb podk adowych 

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE do stosowania w budownictwie w zakresie wynikaj cym z 

postanowie  Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mog by wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadaj cym ich w a ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli 

producent dokona oceny zgodno ci, wyda krajow deklaracj zgodno ci z Aprobat 

Techniczn ITB AT-15-2746/2009 i oznakowa wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami.

  

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnie wynikaj cych z przepisów o 

ochronie w asno ci przemys owej, a w szczególno ci obwieszczenia Marsza ka Sejmu RP z 

dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. Prawo w asno ci przemys owej (Dz. U. Nr 2119, poz. 1117), Zapewnienie tych upra-

wnie nale y do obowi zków korzystaj cych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

   

6.4. ITB wydaj c Aprobat Techniczn nie bierze odpowiedzialno ci za ewentualne 

naruszenie praw wy cznych i nabytych.

   

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialno ci za w a ciw 

jako wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno ci za w a ciwe jego 

zastosowanie      

6.6. W tre ci wydawanych prospektów i og osze oraz innych dokumentów zwi zanych z 

wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie mas tynkarskich SIGMAPUTZ i 

SIGMASCHORS oraz farb podk adowych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE nale y zamiesz-

cza informacj o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2746/2009. 
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7.  TERMIN WA NO CI

  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2746/2009 jest wa na do 24 kwietnia 2014 r.  

Wa no Aprobaty Technicznej ITB mo e by przed u ona na kolejne okresy, je eli jej 

Wnioskodawca lub formalny nast pca wyst pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z 

odpowiednim wnioskiem, nie pó niej ni 3 miesi ce

 

przed up ywem terminu wa no ci tego 

dokumentu.  

KONIEC    

INFORMACJE DODATKOWE   

Normy i dokumenty zwi zane

  

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschni cia i czasu 

wysychania 

PN-EN ISO 11341 

:2000 

Farby i lakiery. Sztuczne dzia anie atmosferyczne i ekspozycja na 

sztuczne promieniowanie. Ekspozycja na filtrowane promieniowanie 

lampy ksenonowej. 

PN-EN ISO 2811-1 

:2002 

Farby i lakiery. Oznaczanie g sto ci. Cz 1. Metoda piknomet-

ryczna 

PN-EN ISO 3251:2008

 

Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawarto ci 

substancji nielotnych  

PN-EN 20105-

A02:1996 

Tekstylia. Badania odporno ci wybarwie . Skala szara do oceny 

zmiany barwy. 

PN-ISO 1512:1994 Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci p ynu lub pasty

    

Sprawozdania z bada , oceny, klasyfikacje

  

1. Badania okresowe mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farb podk adowych 

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE.PPG Architectural Coatings EMEA. Region Eastern 

Europe. Pracownia Wyrobów Na Pod o e Mineralne. Wroc aw 2009 r. 
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2. NT-588/02. Badania laboratoryjne mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS 

 
dla 

potrzeb aprobaty technicznej. Etap I. Zak ad Nowych Technik Wyko czeniowych ITB, 

3. NT-634/A/03. Badania mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS w zakresie trwa o ci 

barwy 

 
dla potrzeb aprobaty technicznej. Zak ad Nowych Technik Wyko czeniowych ITB, 

4. Atesty Higieniczne Nr HK/B/1232/09/2005, HK/B/1232/11/2005 i HK/B/1004/03/2006, 

HK/B/1232/07/2005. Pa stwowy Zak ad Higieny w Warszawie  


