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De kl a ra cj a Wło ściw ości
Użytkowych

Nr PMl/V/2013
Wersja Nr 2

VENTFOL STANDARD

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu VENTFOL STANDARD

2. zamierzone zastosowanie lub zastosawqnia

Folia HDPE wytłaczana do izolacji przecivvwilgociowej
zewnętrznej, scian, fundamentow, podłog i pod podłogami,
stropów, stropodachow oraz do izolacji przeciwwilgociowej w
inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu
P/V EN 13967:2012 (EN 13967:2012)

3, Producent

Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łańcut

4, Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5, Systemy weryfikacji stałości własności
użytkowych określone w załqczniku V System 2+

6. Norma zha rmonizowana.
J e d n ostka n otyfi kowo n a.

PN EN 1"3967:2012
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7. Deklarowane właściwości

Ch a ra kte ry styki Za sa d n i cze Właściwości Użytkowe
zharmonizowana
Spe cyfikq cj a Te ch n icz n a

Reakcja na ogień PN EN 13501-1 F
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'ilodoszczelność 2kPa/24h PN EN 1_928 spełnia wvmaąania badaniq
Odporność na uderzenia PN EN 12691 ż350 mm
Odporność na obciqżenia statyczne PN EN12730 >20ką/24h
Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku wytwarzania
(wzdłuż) PN EN 1,231"1-2

>250N/50mm

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

>220N/50mm

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w kierunku
wytwarzania (wzdłuż) PN EN 1_231_0-1

>250N

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w kierunku
prostopadłym da kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN
12310-1

>300N
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Odpornaść na sztuczne starzenie 2kPa/24h
PN EN 1928/ PN EN 1296

Spełnia wymagania badqnia

Od porn ość na d ziałanie ch e mika liów
2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1847

Spełn ia wymaga ni a bada nia

S u b sta n cje n ie be z pie czn e NPD
Wytrzymałość złqcza PN EN 1_2317-2 NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestowem deklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (lJE) nr
305/2011 na wyłqcznq odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

wiesłayl Łacz n
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