Instrukcja stosowania (obsługi)
i informacje na temat bezpieczeństwa elementów
murowych silikatowych do murowania na zaprawie
do cienkich spoin* oraz na zaprawie zwykłej

INSTRUKCJA STOSOWANIA (OBSŁUGI) WYROBU
1. Rodzaj

Element murowy silikatowy zgodny ze zharmonizowaną normą PN-EN 771-2:2011 oraz
deklaracją właściwości użytkowych.

2. Stosowanie

Wyroby przeznaczone do wykonywania ścian przenoszących obciążenia oraz nienośnych,
ścian zewnętrznych, wewnętrznych i ścian piwnic. Wyroby należy zabezpieczyć
w ścianach i elementach z odsłoniętą powierzchnią licową narażoną na zawilgocenie.

3. Murowanie

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, murowanie na zaprawie zwykłej lub zaprawie
do cienkich spoin. W przypadku elementów wyposażonych w system pióro-wpust
możliwe murowanie bez wypełniania spoin pionowych.

4. Obsługa

Wyroby, po wybudowaniu z nich ścian, nie wymagają żadnej obsługi.

5.	Przechowywanie/
zabezpieczenie

Wyroby powinny być przechowywane na twardym, równym podłożu, zabezpieczone przed
zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie można
składować maksymalnie w dwu warstwach. Opakowanie powinno być zabezpieczone
przed uszkodzeniem folii.

6. Transport

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, stosując na czas
przewozu zabezpieczenia wyrobów przed przemieszczaniem się na pojeździe
i uszkodzeniami.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
1.	Identyfikacja
zagrożeń

Wyroby nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem
zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego
z nich obiektu budowlanego.

2.	Substancje
niebezpieczne

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art. 31 i 33.

3. Odpady

Odpady powstałe w wyniku stosowania wyrobu (opakowanie, uszkodzone lub zniszczone
wyroby) nie stanowią zagrożenie dla użytkownika, pod warunkiem ich utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

4.	Środki ochrony
osobistej

Należy stosować środki ochrony osobistej zgodne z wymogami przepisów BHP przy
pracach murarskich. W przypadku konieczności cięcia wyrobów, należy stosować maski
przeciwpyłowe oraz zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się
do wymogów BHP.

5. Recykling

Materiał pozostały po rozbiórce budowli nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie www.rad-dop.com, po wpisaniu jej numeru.
* dla elementów murowych produkowanych w kategorii tolerancji wymiarowej T2

Infolinia: 801 122 227* · www.ytong-silka.pl
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