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D e klg ra cj a Wła ś ciw ości
Użytko

Nr PMl/H/201j
Wersja Nr 1

HYDRoFoL

1. Rodzoj produktu:
Niepowtarzatny kod idenĘfikacyjny typu
wyrobu

HYDRoFoL

2. NuĄer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
eleĄent umożliwiajqcy identyfikację wyrobu
budĘwlanego, wymagany zgodnie z art,77 ust 4

Nr partii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzane
zastosawanie łub zastosawanłe wyrobu
budowtanego zgadnie z młjqcq zastosowanie
zha r mo n iz aw an q s pecyfik a cj q te ch n i czn q

FoIia wytłaczana HDPE do poziornejizolacji
przeciwwilgociowej P/V €lf 1 4909 : 20 1 2 (EN 1 4909: 2O1 2)

4. NazWa, zastrzeżona nozwa handlowa lub
zastryeżony znak towarowy oraz adres
kon|aktowy producenta, wymagony zgodnie z
art. 77 ust, 5

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-1"00 Łańcut

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres
ko n ta ktowy u powu ż n i one g o przedsta wic iela,
którego pełnomocnictwo obejrnuje zadania
określone w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. Sysl,em lub systemy weryfikacji stałości
wła|ności użytkowych określone w załqczniku V

System j

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednastki
notyfikowanej, w przypadku dt:klaracji
właściwości użytkawych datyc;:qcej wyrabu
budowl a n eg o, objęte go no rmq
zharmonizowanq

PCBC S,A. - Gdańsk - AB011
Akredytowana jednostka badawczq dokonała ustglenia typu wyrobu
na podstawie badań typu, Nr sprawozdania 268/H/2013

NaĄwa i numer identyfikacyjny jednostki ds.

oce|ly rcchnicznej, w przypadku dek!aracji
wł a!$c iwo śc i u żytkowy c h d oty czqc ej wy ro b u

bud,owlanego, dla którego wydana została
Eu Ą pejska Oce n a Tech n iczna

Nie dotyczy
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Łańcut: 30.0

określone w pkt, :t i 2 sq zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłqcznq odpowiedzialność producenta
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9. Deklarowanewłaściwości

Chara ktery styki Za sad ni cze Wtaściwości Użytkowe
zharmanizowana
soecvfikaci a Tech n iczna

Reakcia na ogień PN EN 13501-1 F

N
r-.l§t
o)§ol§
t-{

ĘĘ

Wadaszczelność 2kPa/24h PN EN 1928 spełni a wv ma aa nia bada n ia
Odporność na uderzenia PN EN 12691 ż25O mm
Odpornaść na niskie temperaturv PN EN 4!75-5 ś -3a 0C

o
§
ś

Odporność na sztuczne ;tarzenie 2kPa/24h
pN EN 1928lPN EN 1296

Spełnia wymagania bada nia

Odporność na działanie alkaliów 2kĄa/24h
PN EN 1928/PN EN 1847

Spełnia wymagania badania

s u bsta n cie nie bezpieczne NPD
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