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De kl a ra ci a Wła ś ci wości
Użytko

Nr PM3/V/2a13
Wersja Nr 7

Geomembrana kubełkowa V E NTFO L SU PE R

7. Rodzaj produktu:
Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu
wyrabu

VENTFOLSUPER

2. Nuńer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
eleąent umoż!iwiajqcy identyfikację wyrobu
budbwlanego, wymagany zgodnie z art,11 ust 4

Nr partii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziąne przez praducenta zamierzone
zastosawanie lub zastosawanie wyrobu
budowlanego zgodnie z majqcq zastosowanie
z h a rm on i z awa n q s pecyfikacjq te c h n iczn q

Folia HDPE wytłaczana do izołacji przeciwwilgociowej
zewnętrznej, ścian, fundamentow, podlag i pod podłogami,
stropów, stropodachow oraz do izolacił przecivwvilgociowej w
inżynierii lądowej z funkcją rozdziełania i drenażu
P/V E/V 13967:2012 {EN 13967:2012)

4. NazWa, zastrzeżona nazwa handlowa lub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art.|17 ust. 5

Plast Master Tereso i Ryszard Sudoł
Ul. Polna 4b

37-100 Łańcut

5. W stosownych przypadkach nctłwo i adres
ko n ta ktowy u p owa ż n i o ne g o prze d sta w icie la,
którega pełnornocnictwo obejmuje zadania
akreślone w art. 72 ust. 2:

Nie dotyczy

6. Systęm lub systemy weryfikacji stałości
własności użytkowych określone w załqczniku V

system 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej, w przypadku dekla racji
właściwości użytkawych datyczqcej wyrabu
b udowl a neg o, objętega no rmq
zharmonizawanq

l n stytut Tech n i ki Budowla n ej 1488.
Notyfikowana jednostka przeprowadziła wstępnq inspekcję zakładu
produkcyjnega, zakłodowej kontroli produkcji (ZKP), oraz ciqgłego
nadzoru, oceny i ewaluacji, zakładowej kontroli produkcji w systemie
2+ i wydała certyfikat zgodności zakładawej kontrali produkcji
1488-CPR-Oj38/Z

8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds.
oceńy rcchnicznej, w przypadku deklaracji
właiciwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
bud|wlanego, dla którego wydana została
E u rq pejska Oce n a Tech n iczn a

Nie dotyczy
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9. Deklarowanewłaściwaści

Ch a rakterystyki Zaso d nicze Właściwości Użytkowe
zharmonizowana
5 pe cvf i ka c i a T e c h n icz na

Reakcja na ogień PN EN 1.3501,-1 F
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Wodoszczelność 2kPa/24h PN EN 7928 Spełnia wvmaqania badania
Odporność na uderzenia PN EN 12691 >400 mm
Odporność na obciqżenia statyczne PN ENl2rca >2akg/24h
Wytrzymałość na rozciqganie w kierunku wytwarzania
{wzdłuż)PN EN 1231"1-2

*aON/S)mm

Wytrzyrnałość na rozciqganie w kierunku prostopadĘm do
kierunku wytwarzania {w poprzek) PN EN 12311-2

>250Nl50mm

Wytrzymałaśc na rozdzieranie (gwoździem) w kierunku
wytwarzania (wzdłuż) PN EN 12310-1

>330N

Wytrzymałośc na razdzieranie (gwoździem) w kierunku
prastopadłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN
12310-1

>4.00N
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Odporność na sztuczne stąrzenie 2kPo/24h
PN EN 1928/ PN EN 1296

Spełnia wymagania bada nia

Od porność na dz.iałanie chemikgłiów
2kPa/24h PN EN 1928/ PN EN 1847

Spełnia wymagania badania

Su b st a n cj e n ie be z pi e.cz n e NPD
Wytrzymałośc złącza PN EN 12317-2 NPD

70. Właściwości określone w pkt. 1 i 2 sq zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

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

W imieniu producenta podpisał:

Kie row ni k kontroli ja kości

Wiesław Łqcz

Łańcut: 07.11,2013r.
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