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Deklaracja właściwości
użytkowych

Nr La2l2013

Pcv _ GEALAN 8ooolQ 74166178

1, Kod ident. typu produktu:

2. Oznaczenie umożliwiające iden§rfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, art. 11 ustęp 4:
Nr idenĘfiikacyjny na etykiecie umieszczonej na konstrukcji okiennej
3. Przeznaczenie:
okna i drzwi balkonowe w budownictwie mieszkalnym i
użytecznościpublicznej
4, Producent:
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
16-400 §uwałki, ul. Północna 5OĄ Polska, www.stoIlar.pl
5. System oceny właściwościużytkowych: 3
6. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2006+A1: 2010
7. Placówka noĘfikująca;
IFT ROSENHEIM-Notyfikacja Nr.0757 wykonał badanie

Ępu zgodne z systemem oceny 3 i

opracował raporĘ

kontroli cech istotnych wg punktów 8.1, 8,3,8.9,

8. Deklarowana właściwość:

1) Kolumna 1 zawień Wykaz Zasadniczych charakterystyk określonych W zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamieźonĘo zastosowania lub zamieuonych

zastosowań Wskazanych W pkt 3 powyźej.
2) Dla każdej zasadniczej chardkterystyki Wymienionej W kolumnie 1 i zgodnie z Wymaganiami ań. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane Właściwokiużytkowe Wyrażone jako poziom
lub klasa, lub W sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi chardkterystykami. zawiera litery.łPD" (wlakiwości użytkowe nieustalone; ang. No Peformance
Determined), o ile Właściwościużytkowe nie zostały zadeklarcWane.
3) Dla każdej żasadniczej charakterystyki Wymienionej W kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej olaż W stosownych

PN-EN 14351-1+A1:201O
PN-EN 1.4351-1+A1, załacznik B
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8.7 Przenikalność cieplna zszybą

8.8 Właściwościzwiązane z

EN 410

promieniowaniem
-współczynnik prom ieniowa n ia

* WańośćRW okrślona zgodnie z pK 83 normy EN 14351-1+A1, dla okna z czkleniem o wańości Rw=31dB
** Wartość UW określona dla okna referenryjnego 1,23m x 1,48m, z różnym rcduajem oszklenia i różnym rcdzajem Emki dysbnsowej.

9. Właściwość
użytkowa produktu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właściwością
wg punktu 8.
Zgodnie z punktem 4 wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwoŚci uĄĄkowych
ponosi producent.
Dokument podpisany przez producenta
Ewa Godlewska,

Suwałki,

Właściciel

02-09-2013
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