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1.

- pW3/2013

Niepowtarzalnykodldentyflkacylnvwvrobu:
PLislak wenty acyjny z keramzytobetonu

2.

NUmertypt,pańiub5er]ilubjakikowlekinnyeementunrożiw]ającYidentyfikacjęWYrobubUdowl.nego,
wYrnaganY Ż8odn e z art.

u

tlst 4i

Nrtypu:'pai.r.lykjeta

3'

prodLlktu; nr

parlii'pat.l €tykieta prodgktu _data produkcji

PrŻewidzjane prŻeŻ prodUcenta Żam]erzone ŻastosoWanie lUb ŻastosÓw.n]. Wylobu budowlare8oŻgodnie
Żastosowanie Żharmonizowa.ą specyf ikŹcją techn]czną:

u

nrającą

Do stosowania W kcnstrukcjach mUroWych tynkowanych, do wVkonywania plzewodóW

wentylacjigrawilacyjnej w ob]ektach budowlanYch ŻabezpiecŻonych

|.a7].d penetracją

!łodv i

bezpośrednim Wpływe.n WarunkóW atmoslerycznych, konstrukcjach .nuloWych plŻero57ących
i nie przenoszącvch obciążeń, W budown]ctwie ogó]nym, lądowym iWocn}fi'

4'

NaŻwa, zastneŹona naŻWa handlowa Ub u astrzeżony zna k toWa rowy oraz adres kontaktoWy producenta wyma8aiy
zgodn]e Ż art' 11 ust'2:

TADEJ Sp. z o.o. S.l(.A.

46-080 chróściĆe
u]. PowstańcóW 23
Zakład

produkcYjny:

TĄDE.]5p' z o'o.s'K'A'

! . P;.skown

5'

46_080 chróścjce

WstosoWnYch przypadkach naŻWa iadles kontaktowy upoważn]onego przedstaw]ce]a, którego pe]nomocn ctwo
obejmuje zadania Ókreś one W ań. 12 ust 2:

nie

6'

1

sYstem ]ub systemyoceny

i we

dol'cŻy

ryfikacji Śtalości wlaściwościużrtkowYch wYrobu bUdowl.nego okreśone w

Element murowv Kategoria il

7.

-

Svstem 4

W pPypadku deklaracj] właściwościu żytkowYch doty*ącejwYrobU bUdow]anego objętego.rormą
zharmoiiŻoWaną:

W systemie 4 _ nie dotycŻY

8'

w pnypadku

dek|a racjj Właściwoścużytkowych dotycŻącej wyrobu budowknego dia którego Wydana zosta]a
europejska ocena techn cznal

nie dotycŻy

9.

Dek]arowanewłaściwościużYtkowe
Zasadnicze charakterystykl

Właśc]wościużyikowe

WytrŻymalość.. ścj5k.nie,Wańość

l,t

ś.6dnia f'', nieza]eżn]e od kierunku
'
ob.]ążenia, Kalegor]a ]l'

stabi nośćWym]J.óW' d.k]ŹloWana
u']{ośćroz5zerzalności pod Wpływem
l.rlgoci.
WytrŻymalośćspoinY

-
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N/m::1'

rN 77

NPD

lN 771 3:2011

dla zapraW ocólrego stosowan]a

ŻapEw ekkich o,15 N/mm:
-

dla

Zharmonizowana
specyfikacja technlczna

z3DEwco.je.kich sDÓl.

i

1-3: 2O11

FN 771 3: ,Ol

l

przy Żgin3niu

N

PI]

EN 771-3: 2011
Nie eksponow.ć n..evJ|ątrz

EN 771-3i 2011
EN 771-l:2011

WańośćL]Śta]on.:5/15

PlzepuszcŻalność a].lY Wodnej

1300|E/m'

GęstośćbrUtto

EN 771-3:2011

dź,,^riękó''!

Patrz Tabela lt Kategcri. D1

opór.i.p].Y

{ĆkWiW3

prŻew.aŻenia cieola

entny W5półczynnik

NpD

EN 771-3:2011

N:e elsponować na zewnątrz

EN 771 3:2011

;-')

TrWa]lr!a {odpolność^]i
na zamrażanie

EN 171-3:2411

sub5tanc]a niebeŻpieczne

Tabela 1
Wymiary zewnęlrzne pustaka
Systemy wentylacyjne

;

llość

Przekrójkanałów
Dlugość

s7erokość

tmml

lm'rTl

lmml

1K

-jednokomorowy

l

1x 12/17 cn

2AO

250

250

2K

- dwukonrorowy

2

Żx

l2/I7cm

360

250

250

3 x

t2/ttcm

520

250

Ż5o

4,!!2/71cm

680

250

250

.9

4K

- czteroko morowy

4

W pżypadkt gdy na podstawie ań.37 Ub38Żastosowana zostalŹ specja na dokumentacF te.hnkzna, wYmagańia
którym

i

Ż

Wyrób jest Żgod ny:

nie dotycŻy
10.

Właściwości
użytkowe wyrobu okreś]onego w pkt 1 i 2 są zgodne z wlaściwościamiużytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
NIniejsza deklaracja właściWości
uźitkowych wydana zostają na wyłączną odpoWiedzialność ploducenta
określonego W pkt 4'
',

W imieniu producenta podpisał( a):

(nazwisko i stanowisko)

(mielsce i data wydania)
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