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PLAST MASTER

Teresq i Ryszard Sudoł
Ul, Polna 4b, 37-100 Łąńcut
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7488
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D e kl a ra cj a Wła ściwości
Użytkowych

Nr PM5/V/2013
Wersja Nr 2

VENTFOL POWER

1. Niepowtarzalny kod identyfikqcyjny typu
wyrobu VENTFOL POWER

2. zamierzane zastosowanie lub zastosowanig

Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciulwilgociowej
zewnętrznej, ścian, fundamentow, podłog i pod podłogami,
stropów, stropodachow oraz do izolacji przeciwwilgociowej w
inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu
P/V EN 1 3967:201 2 (EN 1 3967:201 2)

3, Producent

Plqst MasterTeresa iRyszard Sudoł
Ul, Polna 4b

37-100 Łańcut

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. Sy;temy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załqczniku V System 2+

6. Norma zharmonizowana.
J e d n ostka n otyfikowa n a.

PN EN 13967:2012
lnstytut Techniki Budowlanej 1488.
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Ch a ra kte ry sty ki Za so d n i cze Właściwości lJżytkowe zharmonizowana
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Wodoszczelność 2kPa/24h PN EN 1928 Spełnia wymaqania badanią
Odporność na uderzenia PN EN 12691 >400 mm
Odporność na obciqżenia statyczne PN EN127j0 >20kg/2ah
Wytrzymołość na rozciqganie w kierunku wytworzonia
(wzdłuż)PN EN 1,2311-2

2600N/50mm

Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku prostopadłym do
kierunku wytwarzonio (w poprzek)PN EN lSO 12311-2

>500N/50mm

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w kierunku
wytwarzanio (wzdłuż) PN EN 1231,0-1

>500N

Wytrzymałość no rozdzieranie (gwoździem) w kierunku
prostopadłym do kierunku wytwarzonia (w poprzek) PN EN
12310-1

>600N
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Odpornaśc nq sztuczne starzenie 2kPa/24h
PN EN 1928/ PN EN 1296

Spełnia wy mag a n ia bada n ia

Odporność na dzigłanie chemikaliów
2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1847

Spełnia wymogania badania

S u b sta n cj e n i e be z p i eczn e NPD
Wytrzymałość złqcza PN EN 12317-2 NPD

WłaŚciwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestąwem deklarowanych
właŚciwoŚci użytkowych, Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W iĄieniu producenta podpisał:
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