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Deklaracja właściwości
użytkowych Nr 001/201 3
1. Kod identyfikacyjny

typu wyrobu:

ldeal4000 DW

2. oznaczenie umozliwiające identyfikację wyrobu budowlanego W9 Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 1 1, ustęp 4:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na drzwiach.
3. Przewidziane przez prod u centa zam ierzo ne zastosowan ie:
Drzwi przeznaczone do zastosowania w obiektach budowlanych.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
30512011, ań. 11, ust.5:
Grobud Sp. z o.o., ul. Fabryczna'l 0, 62-065 Grodzisk Wlkp.; vwvw.grobud.pl
5. System oceny i weryfikacji stałoŚciwłaŚciwości użytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/201 1, ZałącznikV'.
system 3
6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,

'

7.

LTB Dąbrowa GÓrnicza; numer notyfikacji: 1827,
przeprowadziły wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządziły świadectwa badań lTT.

Deklarowane właŚciwoŚci uzytkowe:
Uwagi do tabeli:

1)
2)
3)

Kolumna 1 zawiera Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego
zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej.
Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej W kolumnie 1 i zgodnie z Wymaganjami ań. 6 kolumna 2 zawien deklarowane Właściwości
uŻytkowe WyraŹone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. zawien litery ,,NPD''
(WłaściwoŚci użytkowe nieustalone; ang. No Peńormance Determined), o ile Właściwościużytkowe nie zostały zadeklarowane.
Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej

Zasadnicze charakterystyki
(zob. uwaga

Właściwości
użytkowe
(zob. uwaga 2)

'1)

Wodoszczelność
Substancie niebezoieczne
odpornośćna obciażenie wiatrem
odpornośćna uderzenie
N ośn ośćurzadzen zabezoieczaiacv ch
Wysokość i szerokoŚć

C2
tvlko dla drzwi nneszklonvch
npd

Wysokośći szerokość w

EN 14351-1+A1
EN '1435'l -'l +A'l
EN 14351-1+A'l

oroducenta szvb

ueouszczal nośćoowietrza

a.'. 1435.1_1+A1

3
o wymiarach

14351-1+A1
1435't-1+A1
14351-1+41
14351-1+41
1435'l-1+A1

EN 14351-1+A'l

świetle w mm
1.39
1.42
npd lub dla drzwi z
oszkleniem info od

Wspołczynnik promieniowania słonecznego g
P

(zob. uwaoa 3)

EN
EN
EN
EN
EN

4A
Nie zawiera

Przenikalność cieplna Uo Wm2K
Przenikalność cieplna Uo Wm2K

-

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

,23m x 2,'l 8m
Wańość UD okreŚlona dla drzwl referencyjnych, dwuskrzydłowych o Wymiarach 2,00 x2,18m
WańoŚĆ Uo

8. WłaściwoŚci użytkowe wyrobu określonego w pkt
deklarowanymiw pkt

1

1 i 2 są zgodne z

właściwościamiuzytkowymi

7.

Niniejsza deklaracja właŚciwości uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzia|noŚc producenta

okreŚlonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Słupiński, Pełnomocnik ds. JakoŚci
(imię'

naeisko

i

funkcja)

Grodzisk Wlkp., 10-05-201 3
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