Termo Organika

Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr: 1/08/2013/CPR
1. Niepowtarzalny

kod identyfikacYJny typu wyrobu

"Dalmatynczyk fasada" EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
2. Numer typu, parlli lub seni lub jakikolwlek Inny element umozllwiaj'lcy

identyfikacJt;! wyrobu budowlanego,

wymagany zgodnie z art. 11 us!. 4
Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada sit;! z: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkcji.
3. Przewldziane przez producenta zamlerzone zastosowanie lub zastosowanla wyrobu budowlanego zgOdnie z maJ'lc'l zastosowanle znarmonlzowan'l

specyfikacJ'l technlczn'l

Izolacja cieplna w budownictwie.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa hand Iowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta.
wymagany zgodnie z art. 11 us!. 5
Termo Organika" Sp. z 0.0.
ul. B. Prusa 33, 30-117 Krak6w.
5. W stosownych przypadkach nazwa

I ad res

kontaktowy upowaznionego

przedstawlciela.

kt6rego pelno-

mocnictwo ObeJmuJezadania okreslone wart. 12 us!. 2
Nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zal'lCzniku V
System 3
7

W przypadku deklaracji wiasclwosci uzytkowych dotycz'lceJ wyrobu budowlanego obJt;!tego norm'l znarmOnlzowan'l
EN 13163:2012
Instytutu Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) w systemie 3 przeprowadzil badania
typu (w oparciu 0 pr6bki pobrane do badan przez producenta).

8. W przypadku deklaraCji wlasclwosci uzytkowych dotycz'lceJ wyrobu budowlanego. dla kt6rego wydana
zostata europeJska ocena techOlczna
Nie dotyczy.
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10.WlasclwosCI uzylkowe wyrobu okreslonego w pkl 1 i 2 S'I zgodne z w!asclwosciaml

uzylkowymi deklaro-

wanyml w pkt 9
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uZylkowych wydana zostaje na wY!'Iczn'l odpowiedzialnosc

producenta

okreslonego w pkt4.
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