sto_Ilar:P
Deklaracja właściwości
użytkowych Nr

2I3l2014

1. Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny typu wyrobu: Pą| - IDEAI 4OO0 PSK 70165177
2.7am|erzone zastosowanie lub zastosowania: okna równoległo - pflesuwne - uchylne

w budowniclrrie mieszkalnym i użytecznościpubliąnej
STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spółka Jawna
3. Producent:
t6-4OO Suwałki, ul. PÓłnocna 5OĄ Polska,
www.stollar.pl
4. System oceny i weMikacji stałościwłaŚciwości użytkowych: 3
EN 1435l- 1:2OO6+A1: 2O1O
5. Norma zharmonizowana:
jednostki
IFT ROSENHEIM - Noffika§a Nr. O757 wykonał
lub
no§rfikowane:
Jednostlę
badanie typu zgodnie z systemem oceny 3 i opracował
raporty kontrcli cech istotnych wg punk6w
6.11

6.3,6.9

6. Deklarowana właściwość:

1) Kolumna 1 awierd Wyłaz zasadniczyó charaKeryst!.k określonych w ńarmonizowarrych specyfikacjach t€chnicznych

dla zamie.zon€o

zastosowania lub Zamieuoftych

zastosowań Wskazanyó W pkt 2 Powyżej.
2) Dla kaź€ zasadnlczej chańkterystyki Wymienionej W kolumnie 1 i zgodnae z Wymaganiami art. 5 kolumna 2 awiera deklawarre właŚciwoŚci użytkowe Wyrażone ]]ako poziom
lub klasa, lub w sposrib Ębowy, powązane z odpowlednimi zasadniczymi chardlderystykami. zawiera liĘry.NPD" (właŚcitłiolściużyttowe nieuslrlone; aĘ. No fĘrformance
Determined), o ih wbściwolściużytkowe nie zostały zad€k|arowane.
3) Dla lGżdej asadniczej charalderyst/ki Wymienbnej w lolumnie 1 kdumna 3 zawiera ótowarĘ odniesienie do odpowiedniej nomy zharrnonizowaĘ oraz W s-tosown}rch

właściwąść

Cechy istotne
l*

6.1
6.2
6.3
6,4
6. 5
6.6

(ab, lffia2)

rM-tl

Wodoszczelność
Substancie niebezoieczne
odporność na obciażenie wiatrem
Odpornośćna udezenie
Nośność
urzadzeń zabp:zoierz.aiacvch
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6.8 Właściwościzwiązane z

promieniowaniem
-współczynnik promieniowania
-ozenilolność światła
6.9 Pęepuszczal nośćpowietza

ł Wartoff

amllrffi3)

E75a

33 dB(-1,-5)
32 dB(-1,_5)
**
6.7 Pzenikalność cieplna z szybą
UW [Wm2Kl i Uf=1.4[Wm2K,|
Ug [Wm'K]
sbndardowa aluminiowa qr=o067 WmK
t,,

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

lwiePchn|

:i_6m'< F < 4_6m

31dB(_t,_s)

30 dB(_1,-5)
EN 1oo77

cEpła sblowa qr=0,o51 WmK

cieDła Dlastikowa lł,=o.o41 W/mK
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EN 41o
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EN 1,2207

Rw określona zgodnie z plć 83 normy EN 14351-1+A1, dla okna z osźdeniem o Warto:Łi Rw=3ldB
** Wartość Uw określona dla okna refer€rrcyjn€o(l.23m
x l,rt8m), z rożnym rcdzajem oszklenia i różnym rodzajem rdmki dystansowej.

7. Właściwościużytkowe określonegopowyzej wyrobu ą zgodne z zestawem deklarowanych właściwoŚci
użytkowych wydana zostaje zgodnib z rozporządzeniem (UE) nr
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości
305/ 20 1 1 na wyłączną od powiedzial nośćproducenta określonegopowyżej.

W imieniu producenta podpisała.
Ewa Godlewska, Właściciel

Suwałki, OL-O7-2OL4

