DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH/
DECLARATION OF PERFORMANCE
Płyta warstwowa z rdzeniem PUR/Sandwich panel with PUR core: PolDeck® TD 120,

DWU nr PL/0005/2016/04-TD120
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu/
Unique identification code of the product-type

Płyta warstwowa w okładzinach metalowych z rdzeniem
izolacyjno-konstrukcyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej
PUR, PolDeck TD120: / Sandwich panel with both sides metal
facings with PUR insulating core, PolDeck® TD120

2.

Nr typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element .
umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego
wymagany zgodnie z art. 11 ustęp 4/
Type, batch or serial number or any other element,
which allows to identify the construction material,
required according to the art. 11, p.4
Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego wymagany zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją
techniczną /
Article purpose provided by the producer in
accordance with the requirement of the harmonized
technical specification
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5/
Name, registered trade name or registered trade
mark and contact address of the manufacturer,
required in accordance with art. 11, p. 5
W stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art.
12 ust. 2/
Where appropriate name and contact address of the
authorized representative, which authorization
includes duties mentioned in art. 12, p. 2
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości
właściwości wyrobu budowlanego określonego w
załączniku V/

Patrz etykieta CE i oznakowania na płytach /
See label CE and marks on the panels

System or systems of assessment and verification of
constancy of performance of the construction
product, specified in the attachment V

Reaction to fire, the impact of external fire,
Fire resistance – System 3
Other parameters – System 4

3.

4.

5.

6.

Dachy zgodnie z EN 14509 :2013 /
Roofs in accordance with the EN 14509:2013

Włozamot Panel Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81, 00-189
Warszawa, Polska

Nie dotyczy / Not apply

Reakcja na ogień, oddziaływanie ognia zewnętrznego,
odporność ogniowa – System 3
Pozostałe parametry – System 4 /

7.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną/
In case of the declaration of performance
concerning a construction product covered by a
harmonized standard

EN 14509:2013
Jednostka notyfikowana ITB Warszawa nr notyfikacji 1488
Jednostka notyfikowana FIRES s.r.o. nr notyfikacji 1396/
EN 14509:2013
The notified body ITB Warszawa nr notification 1488
The notified body FIRES s.r.o. nr notification 1396

8.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego została
wydana Europejską Ocenę Techniczną / In case of
the declaration of performance concerning a
construction product for which a European Technical
Assessment has been issued
Deklarowane właściwości użytkowe/
Declared properties

Nie dotyczy/ Not apply

9.

Techniczne właściwości wyrobu w odniesieniu do jego
konfiguracji oraz do wymagań rozporządzenia CPR 305/2011 i
normy zharmonizowanej EN 14509:2013 są dostępne w
załączniku do dokumentów dostawy /
The technical properties of the product with respect to its
configuration and the requirements of ordinance CPR
305/2011 and the harmonized standard EN 14509:2013, are
provided as an attachment to the delivery documents

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób
jest zgodny: Nie dotyczy /
In case when the special technical documentation was applied on the basis of art. 37 or 38, requirements with which the product
conforms: Not apply
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 /
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4./
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Szczepański, PREZES ZARZĄDU
(Imię i nazwisko; stanowisko)

WŁOCŁAWEK, 01-04-2016
(Miejsce i data wydania)

…………………………………
(podpis)

