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Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH 
Dach- und Abdichtungssysteme 

A-4470 Enns (Zentrale) 
Fabrikstraße 2 

Tel.: +43 (7223) 823 23-0 
Fax: +43 (7223) 823 23-42 

 

E-Mail: office@bueho.at 
Web: www.bueho.com 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu 

(identification code of the product-type): 

 

 

 

Numer artykułu (materials no.) H 70025 
 

Nazwa produktu (product name)   BÜSCHERIT VORANSTRICH SPEED 
     (BVS 25)  
 
 

Numer typu, partii lub serii lub  jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego 

(Identification the construction product - Batch No.):  

 

Etykieta / etiquette 

 

 

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 

zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną (Intended uses of the construction product, in 

accordance with the applicable technical specification):  
 

ÖN B3615 Powłoka gruntująca. Bituminous primer 

 

  

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta 

(name, contact address of the manufacturer):  

 

Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH   A-4470 Enns (Austria) Fabrikstraße 2 

Tel.: +43 (7223) 823 23-0   Web: ww.bueho.at  - E-Mail: office@bueho.at   

 

 

BÜSSCHER & HOFFMANN Polska Sp. z o.o.  PL-30-363 Kraków, ul. Rydlówka 15-17  

Tel. +48 509 556 464   Web: www.bueho.pl E-Mail: bueho.polska@bueho.at 

 

 

 

 

 

http://www.bueho.pl/
mailto:bueho.polska@bueho.at
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Deklarowane właściwości użytkowe (declared performance): 

 

Zasadnicze charakterystyki  

Essential characteristics 

Właściwości użytkowe 

Performance 

Specyfikacja techniczna 

technical specification 

Zawartość bitumu 

Bitumen content 
ca. 65 % EN 13358 

Gęstość 

Density 
0,85 – 0,95 kg/l -- 

Zawartość łatwo lotnych substancji VOC 

VOC content  
≤ 350 g/l VOC EU 

 

Inne, deklarowane właściwości określone w aktualnej karcie charakterystyki produktu (other, detailed 

characteristics are specified in the Product Data Sheet).  

 

 

Właściwości użytkowe wyrobu określone są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłaczną odpowiedzialność producenta 

określonego (the performance of the product is in conformity with the declared performance. This 

declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 

W imieniu producenta podpisał (-a) (signed for and on behalf of the manufacturer by):  

 

                                      
_______________________________________               ____________________________________________ 

Bmstr. Dipl.-Ing. Karl Landl      i.V. Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann 

Prezes Zarządu inż      Kierownik ds. Zarządzania jakością 

General Manager     Head of Quality Management & Product Certification 

 

 
W przypadku pojawienia się nowej Deklaracji powyższy dokument traci ważność (with the issue of a new Declaration 

of Performance loses this Declaration its validity). Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się 

na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, 

norm i regulaminów, nie są one jednak wiążące (the numeral values are based on our production quality control 

which is subjected to statistical fluctuations. It is a matter of the user to assess the suitability of the product to the 

property concerned). 


