stollarffi
Deklaracja właściwości
użytkowych

Nr OL6l2013

1. Kod ident. Ępu produktu: PCV-GEALAN S800O 17Ol5OlrO5
2, Oznaczenie umożliwiające iden§fikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskięo
i Rady UE nr 305/2011, art. 11 ustęp 4:
Nr idenĘfikacryjny na eĘkiecie umieszczonej na konstrukcji okiennej
3. Pzeznaczenie:
HST Dtzwi podnoszono-przesuwne

w budownictwie mieszkalnym i użytecznościpublicznej
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska §półka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska, www.stollar.pl
5. System oceny właściwościużytkowych: 3
6. Normazharmonizowana: EN 14351-1:2O06+A1:2010

4. Producent:

7.

Placówka

noffikująca: IFT Rosenheim - Noffikacja Nr.O757 wykonał badanie typu
zgodne z systemem oceny 3 i opracowal raporĘ kontroli
cech istotnych wg punktów 8.1,8.3, 8.5,8.9,

8. Deklarowana właściwość:

1) l@jmna 1 zawisa wykaz zasadniczych ńardktery*yk określonyó w zharmonizo\Ąłanych specyfikacjadl t€chniąnyń db zamierzonąo zastosowanb lub Zamhuonyó
zaśosowań wskazanych w pK 3 powyżej,
Db każdd zasadnicżej chatakt€fyEty}d Wymi€n'orej W kołumnie 1 i 4odnie z wymaganiami aft. 6 kdumna 2 zawiera d€k|arowane właŚcjwoŚci uĄ/d(ow€ wy!€żone Jako pożiorn
(t{łaścimśduĄalr(olłe niilstalone; ag. No Pgforrnilce
lub k|a§a, k.tb w sposob opisouly, pffiiąane z odpowiednimi zasadniźymi chBraktgy*yłami. zawkn litery
"NPD"
Detemined), o il€ rłlaśdwoil U#ko,ve nb zosbły zadddawane.
3) Dla każdej zasadniazej chónKeryśyki Wymieni$d w kdumnie 1 kdumna 3 zawieró dato^rane odniesienie do odpowi€dnki nomy zhamonizołanej oraz w sosownyó
2)

PN-EN 14351-1+A1, załacznik B
8.7 Przenikalność cieplna z salbą

8.8 Waściwościzwiązane z

promieniowaniem
-współczynnik promieniowania

* WbńąŚĆ RW okeŚlona zgodnb z pkt 83 normy EN 14351-1+A1, dla okna ż osz§€niąn o wartqŚci RW=31dB
*x Wbńdć UW okdlona dla okna r€fer€nqdnego
3,27m x
z njżnym rodzaj€rn osdd€nia i niżnym rodzdern rómki

23h,

dysans$rej.

9. WaŚciwość użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością
wg punlću
Zgodnie z punktem 4 wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właŚciwości uźytkowych
ponosi producent.
Dokument podpisany paez producenta l w imieniu producenta:

8.

,

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 02-12-2013
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