


Deklarowane właściwości użytkowe: 

Poz. Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego 

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi3) 

1 Odporność na obciążenie, wyrażona poprzez: 
- nośność
- trwałe odkształcenie brak pęknięć i rozwarstwień 

co 
<-

- 100

2 Zabezpieczenie pokrywy w korpusie, wyrażone 
2: 60  poprzez masę na jednostkę powierzchni, kg/m2 

3 Odporność na poślizg, wyrażona poprzez: 
- wysokość wzorów, mm

 
- pole powierzchni wzorów górnej 2+6 

powierzchni pokrywy, % 10+70 

4 Odporność na wpływ czynników środowiskowych, 
określona metodą przyspieszoną ( ekspozycja wg ' 

normy PN-EN ISO 4892-2:2013, met. A, energia 
napromieniowania 
2,6 GJ/m2), wyrażona: 
- spadkiem wytrzymałości na zginanie, %
- spadkiem modułu sprężystości przy zginaniu, :<S30 
%
- zmianą barwy óE*ab :-,:30 

:-,:8 

5 Luz całkowity, mm 
:<S7  

6 Głębokość korpusu, mm 
55± 1  

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a): 
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1 > Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu
budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego
typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać
z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu,
określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych
produkowanych przez danego producenta.

2l Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 

3> W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy
wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.




