PROBUCENT OKIEN U PVC

GROBUD

Deklaracja właściwości
użytkowych Nr
1. Kod identyfikacyjny typu

(€

01 512016

wyrobu:

Drzwi i lekkie ściankibez przekładki termicznej z kształtowników altłminiowych systemu

PoNzlo PE40

2' oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego Wg Rozporządzenia
3.

4.

Parlamentu

Europejskiego i Rady UE nr 305/201'1, ań. 11' ustęp 4:
Nr identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na produkcie.
Przewidziane przez prod ucenta zamierzone zastosowa n ie
Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobÓw do wykonywania ściandziałowych systemu Ponzio PE 40.
Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
:

30512011, art. 11, ust. 5:
Grobud Sp. z o.o., ul. Fabryczna '10, 62-065 Grodzisk Wlkp.; mvlv.grobud.pl

5. System oceny i weryfikacji stałościwłaŚciwościuzytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

6.

Rady UE nr 305/201 1, ZałącznikV:
system 3
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

7.

przeprowadziły wstępne badania typu wg systemu 3.
Deklarowane właŚciwoŚci uŻytkowe:

i

ITB; numer notyfikacji: 1488,

Uwagi do tabeli:

1)

2)
3)
4)

Kolumna 1 zawiera Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych W zharmonizowanych specyfikacjach technicznych d|a zamierzonego
zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych W pkt 3 powyżej'
Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami ań. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości
użytkowe WyraŻone jako poziom lub klasa' lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. zawieru litery ,,NPD"
(Właściwościużytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości
użytkowe nie zostały zadeklarowane.
Dla każdej zasadniczej charakterystyki Wymienionej W kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej
oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej
Wańośó klasy Wodoszczelności, odporności na obciąŻenie wiatrem oraz wańośó U* podano Wg specyfikacji technicznej: Aprobata Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej AT- l 5-811412015

Zasadnicze charakterystyki
/zoh uwaaa

'l

)

Właściwości
użytkowe
(zob. uwaqa 2)

(zob. uwaga 3)

Wodoszczelność "

0

EN 14351-1: 2006

+

41:2010

Substancje niebezpieczne

Nie zawiera

EN 14351-1: 2006

+

41:2010

NPD

EN 14351-1: 2006

+

41:2010

odpornośćna obciążenie wiatrem
odpornośćna udezenie
odpornoŚc na obciąŹenia statyczne

F

<2,7m'

34 dB

(-1,-5)

PN-EN 1,192:2001

3

800N (klasa

Właściwości
akustyczne

3)

Rw [dB]

|

2,7 m'<FŚ3,6 m

3,6 m'<F<4,6 m'

I

33dB (-1,-s)

32dB (-1,-s)

Przenikalnośc cieplna

uepuszczal

r,2
n ośćpowi etrza

+

41:2010

EN 14351.1: 2006

+

A1:2010

F>4,6 m'

31dB

(-1,.-5)
+

41:2010

Międzyszybowa ramka dystansowa
Aluminium tł=0,111

NPD
NPD

8. Właściwości
uŻytkowe wyrobu określonego W pkt
deklarowanymiw pkt

EN 14351-1: 2006

EN 14351-1: 2006

ug [w/m'Żr]

P

Zharmon izowana specyfi kacja tech niczna

EN 14351-1: 2006

1 i 2 są zgodne z

+

41:2010

właściwościamiuzytkowymi

7.

Niniejsza deklaracja właŚciwości uzytkowych Wydana zostaje na Wyłączną odpowiedzialnośc producenta
określonegoW pkt 4.
W imieniu producenta podpisał:
Marek Michalski, Pełnomocnik ds' Jakości

(imlę' nazwisko l funkcja)

Grodzisk Wlkp.,

11

(Miejscowośći data wystawienia)

-01-2016

