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EN 14899-2:2006  0086 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Sika® Fibremesh 650 

02 14 05 05 100 0 00XXXX 
 

1. Rodzaj produktu: 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Sika® Fibremesh 650 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny 
element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 

20-40-650 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone 
zastosowanie lub zastosowania wyrobu 
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Polimerowe włókna do zastosowań 
konstrukcyjnych w betonach, zaprawach 
i podlewkach. 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa 
lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres 
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie 
z art. 11 ust. 5 

Sika® Fibremesh 650 

 
Propex Concrete Systems 
9 Royal Court, Basil Close, 
Chesterfield, Derbyshire S41 7SL 
Wielka Brytania 

5. Adres kontaktowy: 

W stosownych przypadkach, nazwa i adres 
kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, 
którego mandat obejmuje zadania określone  
w art 12 (2): 

Nie dotyczy (patrz 4) 

6. AVCP: 

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu 
budowlanego określone w CPR, załącznik V: 

System 1 

7. Jednostka notyfikowana (hEN): 

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych 
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną. 

BSI Product Services, notyfikowana 
jednostka nr 0086 przeprowadziła 
procedurę oceny zgodności i badań 
właściwości wg europejskiej normy 
zharmonizowanej EN 14889-2:2006 i wydała 
certyfikat nr 533591 
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8. Jednostka notyfikowana (ETA): 

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych 
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
została wydana europejska ocena techniczna 
(ETA): 

Nie dotyczy (patrz 7) 

 
9. Deklarowane właściwości: 

Charakterystyka podstawowa Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Klasa II 

EN 14889-2:2006 

Długość 36 - 49 mm 

Średnica 0,41 – 0,45 mm 

Typ polimeru Poliolefina 

Kształt Ukształtowane w sposób ciągły 

Wytrzymałość na rozciąganie 613 N/mm2 

Moduł sprężystości  5400 N/mm2 

Konsystencja z dodatkiem 
włókien 4,5 kg/m3 – czas VEBE 

13 sekund 

Wpływ na wytrzymałość betonu 
4,0 kg/m3 by uzyskać 
1,5 N/mm2 przy CMOD = 0,5 mm 
1,0 N/mm2 przy CMOD = 3,5 mm 
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10. Deklaracja 
Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi określonymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych (DWU) wydawana jest 
na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 
 
Podpisano w imieniu producenta przez:  

 
 

  Podpisano przez: 

  Simon Evans – B.Eng., C.Eng., MCIWEM 
Director of Engineerinng 

  
  
  
Chesterfield, UK, maj 2013  

 
 

Ochrona zdrowia i środowiska (REACH) 

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, 
właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w aktualnej Karcie Charakterystyki (SDS). 

 
 

Uwagi prawne: 
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych 
zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu 
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, 
pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w 
przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie 
zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej 
www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza 
użytkownikowi na jego żądanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 

 
 
Tel. +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail: sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl  

 



DECLARATION OF PERFORMANCE 

0086 

FIBERMESH® 650 
1. Product Type: 

Unique identification code of the product-type:  
 
2. Type batch or serial number or any other element 

allowing identification of the construction product 
as required pursuant to Article 11(4):  

 
3. Intended use or uses of the construction product, 

in accordance with the applicable harmonised   
technical specification, as foreseen by the       
manufacturer:  

 
4. Name, registered trade name or registered trade 

mark and contact address of the manufacturer as 
required pursuant to Article 11(5): 

 
 
 
5. Contact Address: 

Where applicable, name and contact address of the 
authorised representative whose mandate covers 
the tasks specified in Article 12(2): 

 
6. System or systems of assessment  

and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in Annex V: 

 
7. Notified body (hEN): 

In case of the declaration of performance (DoP)       
concerning a construction product covered by a 
harmonised standard: 

 
 
 
 
8. Notified body (ETA): 
 In case of the declaration of performance         

concerning a construction product for which a   
European Technical Assessment has been issued:  

Fibermesh® 650 
 
 
20-40-650 
 
 
 
Polymer Fibres for Structural Use in 
Concrete, Mortar & Grout 
 
 
 

Fibermesh® 650 
Propex Concrete Systems 
9 Royal Court, Basil Close, 
Chesterfield, Derbyshire S41 7SL 
United Kingdom 
 
Not Relevant (See 4) 
 
 
 
System 1 
 
 
 
BSI Product Services, notified body  
No: 00086, performed the procedures 
concerning the attestation of             
conformity and the performance     
testing under  European Harmonised 
Standard EN 14889-2:2006 
and issued Certificate No; 533591          
 
Not Relevant (See 7) 



DECLARATION OF PERFORMANCE 

0086 

FIBERMESH® 650 
9. Declared Performance: 

Essential characteristics Declared Performance Harmonised Standard 

Class II 

Length 36 - 49 mm 

Diameter 0.41 - 0.45 mm 

Polymer Type Polyolefin 

Shape Continuously Deformed 

Tensile Strength 613 N/mm2  

Elastic Modulus 5400 N/mm2  

Consistence with 4.0 kg/m3  
fibres—VEBE Time 

15 seconds 

Effect on Strength  
in reference concrete 

4.0 kg/m3 to obtain 
1.5 N/mm2 @ CMOD = 0.5mm 
1.0 N/mm2 @ CMOD = 3.5mm 

 
 
 
 
 
 

EN 14899:2 2006  

9. Declaration: 
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 9.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
identified in point 4. 
 
 
Signed for and behalf of the  manufacturer by: 
 
 
 
 

Simon Evans - B.Eng., C.Eng, MCIWEM 
 

Director of Engineering 
Chesterfield, UK 
May 2013 


