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Geomembrana kubełkowa V E NTFO L POW E R

1, Rodzaj produktu:
Nłepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

VENTFOL POWER

2. Num,er typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
element umożliwiajqcy identyfikację wyrobu
budqwlanego, wymagany zgodnie z art,l"1 ust 4

Nr partii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzane
zastasawanie l ub ząstosawanie wyrabu
budowlanego zgodnie z majqcq zastosowanie
zh a rmo n i zaw a n q s pecyfi ka cjq tech n i cz n q

Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciutwiłgociawej
zewnętrznej, ścian, fundamentów, padłóg i pod podłogami,
stropów, stropodachow oraz da izolacji przeeivvwilgaciowej w
inżynierii lądowej z funkcją rozdziełania i drenażu
PlV E/V 13967:2012 (EN 13967:2012)

4. Noztlva, zastrzeżona nazwo handlowa lub
zastizeżony znak towarowy oraz adres
kontgktowy producenta, wymagany zgodnie z
art. ffi ust. 5

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul, Polna 4b

37-100 Łańcut

5. W stosownych przypadkach nazwa i qdres

ko ntaktowy u powa ż n i o n e go prz edstaw ici e l a,

którega pełnomocnictwo obejmuje zadania
akreślane w art. 12 ust.2:

Nie datyczy

6, System lub systemy weryfikacji stałości
własności użytkowych określone w załqczniku V

system 2+

7. Nazwa i numer identyfikocyjny jednastki
notyfikawanej, w przypadku deklaracji
właściwaści użytkawych dotyczqcej wyrabu
budowl o neg o, objęte go nor mq
zharmonizawanq

l n styt ut Tech n iki B ud awla nej 1488.
Notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępnq inspekcję zaklodu
produkcyjnego, zakładawej kontroli pradukcji (ZKP), oraz ciqgłego
nadzoru, oceny i ewaluacji, zakładowej kontroli produkcji w systemie
2+ i wydała certyfikat zgodności zakladowej kontrali produkcji

148*-CPR-Oj38/Z

Nazwa i numer identyIikacyjny jednostki ds.

oceąy technicznej, w przypadku deklaracji
wła§ciwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budgwlanego, dla którego wydana została
E u rq pejska Oce n a Tech n iczna

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

deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłqcznq odpowiedzialnośĆ producenta

9. Deklarowanewłaściwości

C h a ra kte n7styki Za sa d nic z e Wfaściwości Użytkowe
zharmanłzowana
snecvfikaci a Tech niczna

Reakcia na aoień PN EN 13501-1 F

c\
ęla
N
F\
(D
Olr)
F-l

Ęłł

Wadoszczelność 2kPa/24t1 PN EN 1928 soełnia wvmaąaftia badania
,Odnornośc na uderżenia PN rN U691 ż400 mm

adpornaśc na obciqżenia stqtyczne PN EN12730 >Zakq/24h

Wytrzymałość nł rozciqganie w kierunku wytwarzania

{wzdłuż) PN EN 12311-2

>600Nl50mm

|Ąlvtrzymałość nl rozciqganie w kierunku prostopadłym do
,unku wvtwarzania {w poorzek) PN EN 12317-2

>500N/50rnm

, trzymatość na rozdzieranie (gwoździem) w kierunku

v"vtwarzania (wzdłuż) PN EN 12310,1

>s0oN

Wytrzymałaść na rozdzieranie {gwoździem) w kierunku
prostopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN

12310-1

>6aON

o

§ś

Odparność no sztuczne starzenie 2kPa/24h
PN EN 3.928/ PN EN 1296

S pełnia wyma gania ba da nia

Odporność na działanie chemik.aliów

2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1847
Spelnia wymaga n ia ba da nia

Su bsta n cie n iebe zpieczne NPD

Wvtrzvmałaśc złacza PN EN 12317-2 lVPD

Łańcut: 30.01,2014r.
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