
-l.T
Ptr''sT MA'TER

Teresa i Ryszard Sudoł
Ut. Potna 4b, 37-7a0 Łańcut

C€
1488
13

De kl a rg cj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PMUD/207j
Wersja Nr 1

DRENFOL 500+110
7. Rodzaj produktu:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny ty.pu
wyrobu

Drenfol 50O+77O

2, Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
element umożliwiajqcy identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art.77 ust 4

Nr partii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziąne przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastasowanie wyrobu
budowlanego zgodnie z majqcq zastosowanie
z h a rmon i zowo n q sp e cyfikacjq t e ch n icz n q

Geokampozyt do stosowanla m.in. w systemach izolacji
zewnętrznych, ścian, fundamentow, tarasów, stropów,
stropodachow, ,,zielonych dachów", araz w inżynierii lądowej do
odwadniania: drog i powierzchni obciązanych ruchem, dróg
kolejowycłl, zbiornikow wodnych i zapor, kanałow, tuneli i
konstrukcji podziemnych, robot ziemnych i konstrukcji
oporowych z funkcją F+S+ D (F|LTRACJA +SEPARACJA
+DRENAż) PN EN 13252:2a02 GN 13252:2a00)

4. Nazlya, zastrzeżona nazwa handlowa lub
zastęzeżony znak towarowy oraz adres
konlaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art, X.1 ust. 5

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul Polna 4b

37-700 Łańcut

5. W stasownych przypadkach na,zwa i adres
ko nta ktowy u pow ażn io nego p rze d staw icie la,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. Systęm lub systemy weryfikacji stałości
własności użytkowych określone w załqczniku V System 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej, w przypadku deklaracji
właściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budowlanego, objętego normq
zharmonizowanq

łnstytut Tech n i ki Bu dowl a n ej 1488.
Notylikawana jednostka przeprowadziła wstępnq inspekcję zakładu
produkcyjnego, zakładowej kontroli produkcji (ZKP), oraz ciqgłego
nadzoru, oceny i ewaluacji, zakładowej kontroli pradukcji w systemie
2+ i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1488-
CPR-0338/Z

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds.
oceny technicznej, w przypadku deklaracji
właściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budowlanego, dla którego wydana została
E u ropejska Oce n a Tech n iczn a

Nie dotyczy
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10. ,i określone w pkt. 1.i2 sq zgodne , właśriwoŚłińiĘkowffi
dekJarowanymiw pkt.9
Nin,iejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłqcznq
odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

'

W lpieniu producenta podpisał:
I

:

kierownik kontroli jakości
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9. Deklarowanewłaściwości

Ch ara ktery sty ki Za sa d n i cze

Zdolność przeBływu w płuszczyźnie wyrobu
PN EN lso 12958
Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku
paprzecznym do kierunku wytwarzania
Plv EN 1,0319

13,4 (- 7,7) kN/m

Odparność na przebicie statyczne PN EN
§a Q2j6
Odporność na przebicie dynamiczne PN

Charakterystyczna wielkaść parów PN EN

- Zakryć w przeciqgu 2 tygodni po wbudowaniu
- Przewidywłna trwałaść co najmniej 25 lat w gruntach
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