
Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.
ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
Poland

Tel: +48 (58) 5218900
Fax: +48 (58) 5218902
Email: general.pl@hempel.com
hempel.pl

Krajowa Ocena Techniczna

Z dniem 1 stycznia 2021, na mocy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz.U. 2016 poz. 1966, z późn. zm.), wszedł w życie 
obowiązek stosowania do ochrony przed korozją konstrukcji 
metalowych, wykorzystywanych w budownictwie, wyrobów 
oraz zestawów powłokowych, dla których producent wystawił 
Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU). 
Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawiane są 
w oparciu o Krajowe Oceny Techniczne (KOT), które stanowią 
udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które 
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na 
spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane. 

Równie ważne, jak zastosowanie odpowiedniego systemu 
malarskiego w procesie malowania obiektów budowlanych, 
jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej 
wyrobów oraz zestawów powłokowych dla budownictwa, 
będącej częścią dokumentacji zdawczo-odbiorczej 
budowanego obiektu.

Bardzo szeroka gama wyrobów oraz zestawów powłokowych 
firmy Hempel, dla różnorodnych zastosowań w budownictwie, 
przeszła pozytywną ocenę właściwości użytkowych 
w Instytucie Techniki Budowlanej oraz Instytucie Badawczym 
Dróg i Mostów. Oferta Hempel dla budownictwa obejmuje 
wyroby oraz zestawy powłokowe dla różnych podłoży 
metalowych, różnorodnych środowisk korozyjnych oraz różnych 
trwałości, łącznie z trwałością bardzo długą VH (powyżej 25 
lat, według normy PN-EN ISO 12944). Krajowa Deklaracja 
Właściwości Użytkowych została wystawiona przez firmę 
Hempel również dla antykorozyjnych zestawów powłokowych 
przeznaczonych do pasywnej ochrony przed ogniem. Jakość 
produktów pęczniejących firmy Hempel jest potwierdzona 
teraz znakiem CE w zakresie ochrony przed ogniem i znakiem 
B w zakresie ochrony przed korozją w odniesieniu do 
kompletnego zestawu powłokowego. Hempel zyskał również 
bogate doświadczenie w trakcie procesu przygotowania 
do nowych wymagań, odnośnie wymaganej formalnie 
dokumentacji, która wraz z produktami Hempla przekazywana 
jest Klientom.

Współpraca z firmą Hempel w każdych okolicznościach, teraz 
również w zakresie zastosowań w budownictwie, to gwarancja 
doboru odpowiednich produktów, technologii, doradztwa 
i otrzymania zestawu dokumentów, pozwalających na 
dostosowanie się i spełnienie wymogów wynikających 
z w/w nowych przepisów bez problemów.

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz do odwiedzenia naszej 
strony internetowej hempel.pl, a w szczególności zakładki 
KOT zawierającej KDWU wyrobów oraz zestawów powłokowych 
Hempla dla budownictwa.

Prosimy o kontakt ze współpracującym dotychczas  
z Państwem przedstawicielem firmy Hempel lub z Panią  
Olgą Pietkiewicz na adres email OLPI@hempel.com
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https://www.hempel.com/pl-pl/serwis-i-wsparcie/jakosc/kot?utm_source=edm&utm_medium=email&utm_campaign=kot_campaign&utm_content=digital_flyer

