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De kla racj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PM4/V/2013
Wersja Nr 1

Geomembrana kubełkowa VENTFOL EXTRA
1, Rodzaj produktu:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

VENTFOL EXTRA

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
e le me nt u możliwi aj qcy id e ntyfi ka cję wy rob u
budowlanego, wymagany zgodnie z art.77 ust 4

Nr partii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosawa nie lub zastosawanie wyrobu
budowlanego zgodnie z majqcq zastosawanie
zh a r rnan i z aw a n q s pecyfika cjq tech n i cz n q

Folia HDPE wytłaczana da izolacji przeciwwiłgociowej
zewnętrznej, ścian, fundamentów, podłóg i pod podłogami,
stropów, strapodachow oraz do izolacji przecivłwilgociowej w
inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu
PN §N 13967:2012 (EN 13967:2012)

4, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art, 77 ust. 5
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5. W stosownych przypadkach nazwl i gdres
konta ktowy u powa ż n ione g o prze dstawi c ie la,
którega pełnomocnictwo obejmuje zadania
akreśIone w art. 72 ust.2:

Nie dotyczy

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

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki
notyfi kowa n ej, w przypa d ku de kl a ra cji
właściwaści użytkowych dotyczqcej wyrabu
budowlanego, objętego normq
zharmonizowanq

lnstytut Techniki Budowlanej 1488,
Notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępnq inspekcję zakładu
produkcyjnego, zakladawej kontroli pradukcji (ZKP), oraz ciqgtego
nadzoru, oceny i ewoluacji, zakładowej kontroli produkcji w systemie
2+ i wydała certyfikat zgodnaści ząkładowej kontroli produkcii
1488-CPR-Oj38lZ

8, Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds.
oceny technicznej, w przypadku deklaracji
właściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budowlanego, dla którego wydana została
E u ro pejska Oce na Te ch ni czn a

Nie dotyczy
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10. WłaŚciwości określone w pkt. 1 i 2 sq zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłqcznq odpowiedzialność producenta
określonego w pkt.4

W imieniu producenta podpisał:

Kie row n i k ko ntrol i ja ko ści
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9. Deklarowanewłaściwości

Chł ra k.tery sty ki Zasad nicze Właściwości Użytkowe
zhormonizowana
spe cvfi kacia Tech n iczn a

Reakcia na oąień PN EN 13501-1- F
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Wadoszczełność 2kPa/24h PN EN 1928 Spełnia wymaąania badania
Odporność na uderzenia PN EN 12691 >40a mm
Odpornośc na obciqżenia statyczne PN EN12730 >20kq/24h
Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku wytwarzania
(wzdłuż) PN EN 1.2371-2

>430Nl50mm

Wytrzymałość no razciqganie w kierunku prostopodłym do
kierunku wytwgrzania {w poprzeil PN EN 12311-2

z350N/50mm

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwaździem) w kierunku
wvtwarzania (wzdłuil Pl,t EN 12310-1

>4:aON

Wytrzymałaść na rozdzieranie (gwaździem) w kierunku
prostopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN
12310-1

>450N
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Odparnaść ng sztuczne stąrzenie 2kPa/24h
PN EN 1928/ PN EN 1296

Spełnia wyma ga n ia bada nia

Od pornośc na działanie chemikaliów
2kPa/24h PN EN 1923/ PN EN 1847

Spelnia wy maga nia bo da nia

Substancje niebezpieczne NPD
Wytrzymałaśc złqcza PN EN 12317-2 NPD
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