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Deklaracja właściwości
użytkowych Nr

OO2l2013

1. Kod ident. Ępu produktu:
Pcv- GEA|AN 8ooolQ 74166178
2. Oznaęenie umożliwiające iden§ffikację wyrobu budowlanego wg Rozponądzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, art. 11 ustęp 4:
Nr idenhfiikacyjny na eĘkiecie umieszczonej na konstrukcjiokiennej
3. Pzeznaczenie:
okna i dzwi balkonowe w budownictrłie mieszkalnym i
użytecznościpu b! icznej
4. Producent:
STOLIAR §ystemy Okienne GodIewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50Ą Polska, www.stoIlar.pl
5. System oceny właściwości
użytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:20O6+A1:2O1O
7. Placówka no§rfikująca:
ITB Warszawa-No§fika§a Nr.1488 wykonał badanie

Ępu zgodne z systemem oceny 3 i

8. Deklarowana właściwość:

opracował raporty
kontroli cech istotnych wg punktów 8,1,8.3,8.5,8.9,

1) lolumna 1 zawierd Wykaz zasadnicarch óarakterystyk określonyó W zharmonizowanych specyfikacjach Echniczrrych dla zamieżonego zastosowania lub zamieźonych
zastosowań Wskazarrych W pK 3 powyżej.
2) Dla kaŻdqj asadniczej charakterystyki Wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymąaniami ań. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwościuądlowe wyrażone jako poziom
lub klasa. tub w sposłjb opisowy, powiązane z odporryiednimi zasadniczymi charakĘrystykami. zawierd liEry J,IPD- (Właściwo:ściułtkowe nieuitalone; ang. No it roimance
Determined), o ile WłaściwoŚci użytkowe nie zośalyzadeklamwane.
3) Dla każdej zasadniczej charakterystyki
w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera dato$rane odniesi$ie do odpowiedniej normy zhaamonizowanej oraz W sto§ownych
nUmer

ei lub odootłriedniei dokumentacii techniane_i

PN-EN 14351-1+A1:2O1O
PN-EN 14351-1+A1, załacznik B
8.7 Pzenikalność cieplna z szybą

8.8 Właściwościzwiązane z

promieniowaniem
-współczynnik promieniowania

* WarŃ Rw określona żgodnie z pK
83 noffiry EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o Wartoki Rw=3ldB
** WartoŚĆ UW okreŚlona dla okna referencyjnąo
1,23m x 1,.ł8m, z óżnym rodzajem. ożklenia i ńżnym rodaJ]em ramki dystansowej.

EN 41o

9. WłaŚciwoŚĆ użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna zzadeklarowaną właściwością
wg punktu 8.
Zgodnie z punktem 4'wyłączną odpowiedzialność za sponądzenie deklaracji właściwościużytkowych
ponosi producent.
Dokument podpisany przez producenta / w imieniu producenta:

Ewa Godlewska, Właściciel
Suwałki, 01-07-2013

