PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9
60-185 Skórzewo

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 6 /2016
dla wyrobów;

Listwa kominowa
Pasy okapowe
Kosze dachowe

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Listwa kominowa
Pas okapowy nadrynnowy, Pas okapowy nadrynnowy Plus
Pas okapowy podrynnowy, Pas okapowy podrynnowy prosty
Kosz dachowy profilowany poprzecznie ( I i II )
Kosz dachowy profilowany podłużnie

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
element pozwalający na identyfikację produktu
budowlanego zgodnie z art. 11(4)

Data produkcji oznacza numer partii umieszczona na
opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących wyrobowi

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie Krajową Oceną
Techniczną

Listwa kominowa przeznaczona jest do wykonania
zabezpieczenia i wykończenia taśmy kominowej

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak
handlowy oraz adres producenta zgodnie z
wymaganiem artykułu 11(2).

Listwa kominowa
Pas okapowy nadrynnowy, Pas okapowy nadrynnowy Plus
Pas okapowy podrynnowy, Pas okapowy podrynnowy prosty
Kosz dachowy profilowany poprzecznie ( I i II )
Kosz dachowy profilowany podłużnie
PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9; 60-185 Skórzewo

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w załącznik V.
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została ocena techniczna nazwa i numer
identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej,numer
referencyjny oceny

System 3
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa, 00-611 Warszawa
Jednostka notyfikowana nr 1488
AT-15-9284/2014

7. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Wytrzymałość na oderwanie od podłoża
stalowego pod kątem 90º , N/cm
Grubość taśmy aluminiowe, mm
Grubość warstwy powłoki lakierowej, μm
Szerokość /długość
-listwy kominowej, mm
-kosza tłoczonego podłużnie lub
poprzecznie ,mm
Długość pasa okapowego,mm
Kształty

Właściwości użytkowe

Krajowa Ocena Techniczna

≥ 10
0,58± 0,02
≥10

77 / 1000,2000

AT-15-9284/2014
+ ANEKS nr 1

500 / 1000-2000
1000,2000
Zgodnie z AT-15-9284/2014

Reakcja na ogień

NPD

Substancje niebezpieczne

brak

8.Właściwości użytkowe wyrobów określonych w pkt. 1 i 2 są zgodne właściwościami deklarowanymi w pkt.7. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych jest wydana przez producenta wskazanego w pkt. 4, na jego wyłączną
odpowiedzialność.
W imieniu producenta podpisał:

Skórzewo 19.12.2016 r.

Tomasz Staszewski

Dyrektor techniczny

