stę,.tlRrffi
Deklaracja właściwości
użytkowych Nr
1. Kod ident. typu produktu:

006/2013

PcV-GEALAN 8ooolQ PLUS 82/66/105

2, Oznaczenie umozliwiające iden§fikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, ań. 11 ustęp 4:
Nr identyfikacyjny na eĘkiecie umieszczonej na konstrukcji okiennej
drzwi wejścioweotwierane na zewnętrz i do wewnątrz
Paeznaczeniel
3.
w budown ictwie mieszkal nym i użytecznościpublicznej
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
4. Producent:
16-400 Suwałki, ul. PÓłnocna 50Ą Polska, www,stollar.pl
uzytkowych: 3
5. System oceny właściwości
6. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2O1O
IFT ROSENHEIM - Notyfikacja Nr, O757 wykonał badanie
7. Placówka notyfikująca:
typu zgodnie z systemem oceny 3 i opracował raporty
kontroli cech istotnych wg punktów 8.1, 8,3,8.5, 8.9,
8. Deklarowana właściwość:
1) Kolumna 1 Zawiera Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych W żharmonizowanych specńkacjach ttrhnicznych dla zamieźonego zastosowania lub zamieuonych
zastosowań Wskazanych W pkt 3 powyżej.
2) Dla każdej zasadnicżej chanKerystyki Wymienionej W kolumnie 1 i Zgodnie z Wymaganiami ań. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane WłaŚciwoŚci użytkowe Wy€żone jako poziom
Zawiera litery ,,NPD" (WłaŚciwoŚci użytkowe nieuśalone; ang. No Peńormance
lub kla$, lub W sposb opi$Wy, powiąZane z odpowiednimi zasadniczymi cha€Kerystykami.
Determined), o ile WłaściwościUżytkowe nie zostały zadeklarowane.
3) Dla każdej zasdniczej charakterystyki Wymienionej W kolumnie 1 kolumna 3 zawierd datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej onz W stosownych

PN-EN 14351-1+A1:2O10
PN-EN 14351-1+A1, załącznik B
8.7 Paenikalność cieplna z szybą Uw

8.8 Właściwościzwiązane z

promieniowaniem
-współczynnik promieniowania

*

WańośćRW określona zgodnie Z pkt 83 normy EN 14351-1+A1, dla okna Z oszkleniem o Wańości RW=31dB
** WańośćUW określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,4Bm, z różnym rcdzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej.

użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właŚciwoŚcią
9. Właściwość
wg punktu B.
Zgodnie z punktem 4 wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właŚciwoŚci uzytkowych
ponosi producent.
Dokument podpisany przez producenta / w imieniu producenta:
Ewa Godlewska, Właściciel
Suwałki, 01-07-2013

