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Deklaracja właściwości
użytkovrrych
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1. Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu: PCl/ - IDEAL 8000 85l80l77
2.7amienone zastosowanie lub zastosowania: okna i drzrryi balkonowe w budownictwie mieszkalnym

i użytecznościpublicznej
STOLI-AR SysEmy Okienne Godlewska Sńłka Jawna
16-400 Suwałki, ul. Priłnocna 5OĄ PoIska,

3. Producent:

www.stollar.pl

4. System oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
uzytkowych: 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2OO6+AI:2O1O
Jednostka lub jednostki no§rfikowane:
IFT ROSENHEIM - Noffikacja Nr. O757 wykonał
badanie Ępu zgodnie z systemem oeny 3 i opracował
rapofty kontroli cech istotnych wg punktów
6.11 6.31

6.5,6.9

6, Deklarowana właściwość:

1) |(olumna 1 zdwiera Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych W zharmonizowanych specyfikacjach technicżnych dla zamieąonego zasto6owania lub zamieźonych
zas,tosowań wskazan}rch w pK 2 powyźej.
2) Dla każdej zasadniczej charakterysq/ki Wymi€nionej W kolumnie 1 i zgodnie z Wymaganiami art, 5 lolumna 2 awiera deklarowane Właściwofoi uffiowe wyrażone jako poziom
lub klasa, lub W spo3ib opisowy, powłPane z odpąłriednimi asadnkżymi óaralceĘFtykami. zawien liEry .NPD" (właściu,o]fu użyu(oltre nieusblone; aĘ. No Peńrmanc
Determined), o ile Wła§lwofoi użytkowe nie zoslały adeklarowar€.
3) D|a każ€ zasadniczej cłnnkte46tyki wymienionej W kolumnie 1 kolumna 3 awień ótowan€ odnie§ienie do odpowiedniej nonny zharrpnizowanej oraz w §tosownych
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Wodoszczelność
Substancie niebezoieczne
odporność na obciażenie wiatrem
Odpornośćna udezenie
Nośnośću zadzeń zabezoieczaiacvch
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6.8 Właściwościzwiązane z

promieniowaniem
-wspókzynnik promieniowania
-oęenikalność światła
6.9 Pzeouszczalność oowietrza
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* WartoŚĆ RW określona zgodnie z pK 83 normy FN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw=3ZdB
** WartoŚĆ Uw okreŚona dla okn referencyjnąo 1,ż3m x 1,4gm, z ńżnym rcdzaJtm oszklenia i ńżnym rodzajem rómki
ó/stansowej,

ciepla dastiko|ra tl,=o032 W/mK
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7, WłaŚciwoŚci użytkowe określonegopowyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właŚciwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr

305/2011nawyłącznąodpowiedzialnośćproducentaokreślonegopowyżej.
W imieniu producenta podpisała,
Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, OL.O7-2OL4

