stollęr:P
Deklaracja właściwości
użytkowych Nr
1. Kod ident. typu produktu:

o15/2013

drzwi zewnętzne system: STOLLAR 2OO1

2. Oznaczenie umożliwiające iden§rfikację wyrobu budowlanego wg Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, art. 11 ustęp 4:
Nr idenĘfikacyjny na eĘkiecie umieszeonej na konstrukcji okiennej
3. Pzeznaczenie:
drzwi wejścioweotwierane na zewnątz
w budownictulie mieszkal nym i użytecznościpu bl icznej
4. Producent:
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska
§półka z ograniczoną odpowiedzialnością
19-4OO Olecko, ul. Lesk 20, Polska, www.stolIar.pl
5. System oceny właŚciwości użytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2OO6+AI:201O
7. Placówka no§fikująca:
LTB - Noffikacja Nr. 1827 wykonało badanie Ępu zgodnie z
systemem oceny 3 i opracował raporty kontroli cech
istotnych wg punktów 8.1r 8.7,8.8, 8.1O
8. Deklarowana właściwość:
1) Kolumna 1 zawiera Wykaz zasadniczych óarókterystyk oke|ślonyń W zharmonizowanyń

Ń

specyfikacjach Ęóniczrrych dla zamieuonego zastosowania lub zamieuonych

zastosowań Wskazanyó w
3 powli:żej.
2) Dla każdej zasadniczej chalakterystyki Wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z Wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane Właściwo§l użytkowe Wyraźone jako poziom
lub klasa, lub w sposł5b opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi chalakterystyl€mi. zawiera liĘry,J,|PD" (właściwofoiużytkowe nieustalone; ang. No hrformance
Determined), o ile Właściwościułkowe nie zostaly zadeklamwane.
3) Dla każdej żasadniczej chalakterystyki Wymi€nionej W kolumnie 1 kolumna 3 zawierd datowane odniesienie do odpowiedniej noffrry zharmonizo$ra€ oraz w stosownyó
nUmer
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8.1 Wodoszczelność
8.2 Substancie niebezpieczne
8.3 odporność na obciążenie wiatrem
8.4 Odpornośćna uderzenie
8,5 Nośność
urzadzeń zabezpieczaiacvch
8.6 WłaściwościakusWczne Rw [dBl
8,7 Wvsokość i szerokośc
8.8 Pzenikalność cieplna
8.9 Właściwościzwiązane z
promieniowaniem
-współczynnik prom ieniowania
-orzenikalność światła
8. 1O Pzepuszczalność oowietza
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Zharmonizowana specyfikacja Ęchniczna
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EN 12208

2lOOx1O6O
1,7 [W/m'KI

EN 12519:2OO4
EN 1oo77

NPD

EN 41o

4

EN 12207

9. Właściwość
użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością
wg punKu 8.
Zgodnie z punktem 4 vlyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwościużytkowych
ponosi producent.
Dokument podpisany przez producenta / w imieniu producenta:

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 01-07-2013
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