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Deklaracja właściwości
użytkowych Nr

lRfiffi

105/2013

-

GEALAN 8000IQ PLU9 82166178
2, Oznaczenie umożliwiające iden§rfikację wyrobu budowlanego wg Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011, art. 11 ustęp 4:
Nr iden§fikacyjny na eĘkiecie umieszczonej na konstrukcji okiennej
okna i druwi balkonowe w budownictwie mieszkalnym i
3. Paeznaczenie:
użytecznościpublicznej
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
4, Producent:
16-400 Suwałki, ul. Północna 50A, Polska, www.stollar.pl
5. System oceny właŚciwości użytkowych: 3
EN 14351-1: 20O6+A1: 2O1O
6. Norma zharmonizowana:
IFT RO§ENHEIM - NoĘfikacja Nr, 0757 wykonał badanie
7. Placówka no§rfikująca:
1. Kod ident, Ępu produktu:

PcV

typu zgodnie

z

systemem oceny

3i

opracował raporĘ

kontroli cech istotnych wg punktów 8.1, 8.3, 8.9,

8. Deklarowana właściwość:

1) Kolumna 1 Zawiera Wykaz zasdniczych charakterystyk określonych W zharmonizowanych specyfikacjach ttrhnicznych dla zamierzonąo zastosowania lub źamieEonych

zastosowań wskazanych W pkt 3 powyźej.
2) Dla kaźdej zasadniczej charakterystyki Wymienionej W kolumnie 1 i zgodnie z Wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawierd deklarowar€ WłaŚciwoŚci użytkowe lvyrażone jako poziom
lub klasa, lub W sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi Zasadniczymi chardKerystykami. zawiera litery,,NPD" (WłaŚciwoŚci użytkowe nieustalone; ang. No Peńormance
Determined), o ile WłaściwościUżytkowe nie zostaĘ zadeklarowane.
3) Dla każdej zasadniczej charakerystyki lvymienionej W kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz W stosownych

8.6 WłaściwościakusfuczneRw IdB

PN-EN 14351-1+A1:2O1O
PN-EN 14351-1+A1, załacznik B
Dla okm o mwieżchni F >

8.7 Pzenikalność cieplna z szybą

8.8 Właściwościzwiązane z
promieniowaniem

- współczynnik promieniowania

* WańośćRW okeślona zgodnie z pK B3 normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o WańoŚcł RW=31dB
** WańośćUW określona dla okna referencyjnąo 1,23m x 1,48m, z różnym rodzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystijnsowej.

uzytkowa produKu według punktów 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowaną właŚciwoŚcią
9. Właściwość
wg punktu 8.
użytkowych
Zgodnie z punktem 4 wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości
ponosi producent.
Dokument podpisany przez producenta / w imieniu
Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, 02-09-2013
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