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PLAST MASTER

Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
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D e kl a ra cj a Wła ściw ości
Użytkowych

Nr PM13/GR/2015

Greenfol 850

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu GREENFoL 850

zam ierzo ne za stosowa nie l ub zastasowa nia

Geotekstylia iwyroby pokrewne, cechy wymagane dla
wyrobow drenażowych z funkcją,,D" (drenaż) wg PN EN
13252:2002 (EN 13252:2000) do stosowania m. in. W
systemach tarasów, ,,zielonych dachów" oraz w inżynierii
lądowej

3. Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. Systemy weryfikacji stałaści własności
użytkowych określone w załqczniku V system 2+

6. Norma zharmonizowana.
Je d n ostka n otyfikowa n a.

PN EN 1_3252:2002
l n stytut Tech n iki Bu d owla nej 1488.
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7. De kl a rawa n e wła ściwo ści

Gsy

Właściwości Użytkowe
zharmonizowana
Specyfikacja
Techniczna

Colność przepływu w płaszczyźnie
,yrobu PN EN lSO 12958

12, 3x10- 3 (0, 90xla- 3 
) m'/s
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Wytrzymałośc na rozciqganie w
kierunku wytwarzania PN EN 10319

7,8 (-0,6)kN/m

\/ytrzymałość na rozciqganie w
,ierunku poprzecznym do kierunku
vytwarzania PN EN 10319

6,1(-0,7)kN/m

S u b sta ncje n ie bez pi e cz n e NPD
Trwałość

l

- Zakryć w przeciqgu 1 miesiqca po wbudowaniu
- Przewidywalna trwqłość co najmniej 25 lat w gruntach
naturalnych o 4<pH<9 i w qruncie o temperaturze <25"C
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jiwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
lwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej,

imieniu producenta podpisał:

tiesław Łqcz
tik kontroli iakościb /r""

_Jlilt_ Pt.&§T ElńA§TffiFł
: 

- -_-,JE

-lF" Teresa i §yłzatrd §głłjpł
lńcut: 08.07.2015 r. ....ul....p§lna.4t;37-.tso. łsń§{Jt

tel. 17 22S 47 &1", tax 17 2Z§ 69 4X
NlP B15I.OO1473, fiEGSN §§0,3 1S19:9
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Charakterystyki


