
Informacje w postaci kodu QR 
dla zapraw Ytong, Silka, Multipor

Dostawa zaprawy na plac budowy
Dla Państwa wygody opakowania z zaprawami i wyprawami tynkarskimi Xella 
są oznakowane kodami QR. Po zeskanowaniu kodu za pomocą urządzenia 
mobilnego uzyskujemy informacje o danym produkcie. Wszystkie dokumenty 
można również wydrukować, aby dołączyć je do dokumentacji budowlanej. 
Dodatkową korzyścią jest możliwość wyświetlania i pobierania niezbędnych 
informacji i dokumentów w różnych językach, zależnie od preferencji.

Ustawienie języka i wybór potrzebnych informacji
Kod QR na opakowaniu zawiera wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji 
produktu. Podczas skanowania automatycznie wybierany jest preferowany język, 
ale można go zmienić na dowolny spośród dostępnych. Kliknięcie odpowiedniego 
przycisku umożliwia przejście do wybranych informacji.

Dostęp do żądanych informacji można też uzyskać, wprowadzając ręcznie 
adres: https://label.digital.xella.com i wpisując kod artykułu lub podany 
na opakowaniu kod GTIN.

Dodatkowe 
przydatne 
informacje

Informacje CEInformacje 
BHP

Instrukcje 
stosowania

Zeskanowanie kodu QR pozwala uzyskać dodatkowe przydatne informacje,  
takie jak:
•  objaśnienia piktogramów opisujących zaprawę i jej zastosowanie,
•  ważne informacje z zakresu BHP w razie wypadku związanego z produktem,
•  zwięzłą specyfikację techniczną zaprawy,
•  adresy stron internetowych z dodatkowymi informacjami o produkcie.
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Szczegółowe instrukcje użytkowania

Informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i zastosowania danej 
zaprawy przedstawiono w postaci łatwych 
do zinterpretowania piktogramów 
umieszczonych na odwrocie opakowania. 
Klient niezaznajomiony z zaprawami 
i wyprawami tynkarskimi Xella może 
jednak wyświetlić na swoim urządzeniu 

Zagrożenia i środki ostrożności (BHP)

Specyfikacja techniczna

Specyfikacje techniczne produktów, które 
chcemy dołączyć do dokumentacji, można 
w każdej chwili pobrać, skanując kod QR. 
Oprócz deklaracji właściwości użytkowych 
dostępne są informacje techniczne 
istotne dla danego produktu i określające 
odpowiednie zastosowanie. Oczywiście 
możliwy jest wybór preferowanego języka.

informacje o naszych zaprawach 
i wyprawach tynkarskich.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 
za pośrednictwem strony internetowej 
lub infolinii.

Dodatkowe przydatne informacje

Po zeskanowaniu kodu QR lub ręcznym 
wprowadzeniu danych do wyszukiwarki 
można uzyskać dodatkowe informacje 
dotyczące produktu. Jedno kliknięcie 
wystarczy, by pobrać aktualną deklarację 
właściwości użytkowych. W identyczny 
sposób można znaleźć dodatkowe 

Składnikami zapraw i wypraw tynkarskich 
są substancje chemiczne. Z myślą 
o bezpieczeństwie użytkowników 
na odwrocie każdego opakowania 
znajdują się, podane w różnych językach, 
szczegółowe informacje o zagrożeniach 
stwarzanych przez dane substancje 
chemiczne oraz zalecanych środkach 
ostrożności. W razie jakiegokolwiek 
wypadku należy zabrać ze sobą 
kod QR z opakowania i przekazać 
go wyspecjalizowanemu personelowi, 
który dzięki temu będzie mógł uzyskać 
więcej danych o produkcie.

mobilnym szczegółowe objaśnienia 
w preferowanym języku. Instrukcje 
te można pobrać i wydrukować, 
aby korzystały z nich osoby pracujące 
z danym produktem.

Dodatkowe 
przydatne 
informacje

Xella Polska sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
www.ytong-silka.pl
infolinia: 801 122 227

Artykuł: 10017532
GTIN: 4065181000115 

Wersja: V01-2020 
Wydrukowano: 2020-01-01 

Instrukcje stosowania
Multipor FIX X700

Aby uzyskać profesjonalny efekt, przeczytaj uważnie
instrukcje producenta dotyczące przetwarzania. Produkt jest
najbezpieczniejszy i najłatwiejszy w użyciu, jeśli
przestrzegane są instrukcje jak najściślej. Jeśli potrzebujesz
dalszej pomocy, skontaktuj się z producentem. W każdym
przypadku należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
dotyczących stosowania produktu. 

i

Materiał nadaje się do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
Podczas przetwarzania należy uważać, aby temperatura nie
spadła poniżej minimalnego poziomu, a maksymalna
temperatura nie została przekroczona. Zakres temperatur
musi być utrzymywany podczas przetwarzania, na
powierzchni podłoża i podczas całego procesu wiązania. 

Max. +30°C
Min. +5°C

Wymieszać określoną ilość materiału (kg) z podaną ilością
wody (litry), aby otrzymać produkt gotowy do użycia. Proszę
nie zmieniać ilości wody, aby zagwarantować właściwości
zaprawy. 

+
20 l

7.5
kg

Artykuł: 10017532
GTIN: 4065181000115 

Wersja: V01-2020 
Wydrukowano: 2020-01-01 

Informacje BHP
Multipor FIX X700

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać
wszystkie znane narządy, których to dotyczy >
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
<podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że
inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

Artykuł: 10017532
GTIN: 4065181000115 

Wersja: V01-2020 
Wydrukowano: 2020-01-01 

Informacje CE
Multipor FIX X700

LW UNI EN 998-1
Produkt: Zaprawa tynkarska
produkowana fabrycznie
Zaprawa tynkarska lekka (LW)
Zamierzone zastosowanie: do
stosowania wewnątrz_x000D_ i na
zewnątrz, na ścianach,
stropach,_x000D_ słupach i
ścianach działowych

Reakcja na ogień A2-s1,d0

Absorpcja wody W2

Przepuszczalność pary wodnej μ ≤ 10

Przyczepność ≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Współczynnik przewodzenia ciepła P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)
P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12

Na opakowaniach naszych produktów 
znajduje się też kod UFI. W razie 
wypadku ułatwia on uzyskanie 
informacji z zakresu BHP i pomaga 
podjąć właściwe środki zaradcze.

Skanując kod QR, można łatwo 
uzyskać informacje w różnych 
językach. Zalecamy wydrukowanie 
pobranego dokumentu i trzymanie 
go pod ręką na wypadek wystąpienia 
niepożądanych reakcji w wyniku 
kontaktu z produktem. 


