stęlHfi[ry
Deklaracja właściwości
użytkowych Nr

Ol7 l2O1ł

1. Kod ident. Ępu produktu:
Pcv - GEALAN s 9ooo 82l7ol82
2. Oznaczenie umożliwiające iden§fikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, aft. 11 ustęp 4:

Nr idenĘfiikacyjny na eĘkiecie umieszczonej na konstruk§i okiennej
3. Pzeznaczenie:
okna i dztyi balkonowe w budownictwie mieszkalnym i

użyteanościpuilicznej

STOLLAR §ystemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Północna 5OĄ Polska, www.stollar.pl
5. System oceny właściwości
użytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 14351_1:2006+A1:2o1o
7. Placówka no$fikująca:
IFT Rosenheim Noffika§a Nr, 0757 rłykonałbadanie
Ępu zgodne z systemem oeny 3 i opracował raporty
kontroli cech istotnych w9 punktów 8.1,8.3,8.9,
8. Deklarowana właściwość:

4. Producent:

1) Kolumna 1 zawierd Wykaz zasadniczyń chardkterystyk określorrychW zharmo,}izowanych

specyfikacjach techniczrrych dla zamieuonąo zastosowania lub zamieuonych

zastosowań Wskazanych w pkt 3 powyżej,
2) Dla każdej zasadniczej charakterysq/ki Wymienionej W kolumnie 1 i 4odnie z Wymaganiami ań. 6 kolumna 2 żWiera deklarowane właściwościużytkowe Wyrdżone jako poziom
lub kjasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadnicżymi charakterystykami. zawiera litery,,NPD" (Właściuości
użytkowe nieusblone; ang, No Perbrmance
Determined), o ile włafuiwości użytkowe nie zosbły zadeklarowane.
3.) Dla l€zdeJ zasadniczE charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera dabwane odniesienie d,c odpowiedniej norryry zharmonizowanej oraz w stosownych
nUmer
lub

właściwość

Cechy istotne
ażóh rBrm
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8.2
8.3
8.4
8. 5
8.6

(zób. Waoa 2)
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Wodoszczelność
Substancie niebezpieczne
odporność na obciążenie wiatrem
Odpornośćna udezenie
Nośność
urządzeń zabezolwaiacvch
WłaściwościakustvczneRw ldBl
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8.7 Przenikalność cieplna z szybą
Uw lwmzKl
Ug [Wm'K]
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czlB.3

EN 12210
EN 13049
PN-EN 14351-1+A1:2010
PN-EN 14351-1+A1, załącznik B

3,6m'
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Dla okna o oowieuchni 3.6m'< F
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8.9 Pzeouszczalność oowietza
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Dla okna o Dowierzchni z,7m' < F <

34 dB(_1._5)

Zharmonizowana specyfi kacja techniczna

ia
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Rw=3łB

EN 12207

* WarlośćRw określona zgodnie z pkt 83 nomy EN 14351-1+A1, dla okna z osżdeniem o wartości
** WartoŚĆ Uw okreŚlona dla okna referencyjn€o
1.23m x 1,48m, z różnym rodzajem oszklenia i ńżnym rcdzajem ramki dystansowej.

]

9. WłaŚciwoŚć uĄltkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością

ff"il§ol,n*., 4
ponosi producent.
Dokument podpisany

wyłącznąodpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwościuzytkowych

pzez producenta / w imieniu producenta:

Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 03-02-2014
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