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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 5/08/2013/CPR
1

Nlepowtarzalny

kod IdentyfikacYjny typu wyrobu

"Gold fasada" EPS EN 13163 T(1}-L(2)-W(2}-Sb(2}-P(5)-BS100-DS(N}2-DS(70,-}2-TR100
2

Numer typu, partii lub seni Iub jakikolwlek inny element umozliwlajqcy IdentyfikaCjE;lwyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 us!. 4
Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada siE;lz: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkcji.

3. Przewldzlane przez producenta zamlerzone zastosowame lub zastosowama wyrobu bucowlanego zgoonie z majqcq zastosowame zharmomzowanq

specyfikaCjq technicznq

Izolacja cieplna w budownictwie.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa hand Iowa lub zastrzezony znak towarowy oraz acres kontaktowy procucenta,
wymagany zgodme z art. 11 us!. 5
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5. W stosownych przypadkach nazwa I adres kontaktowy upowazmonego

przedstawlclela.

kt6rego pelno-

mocmctwo ObejmUje zadama okreslone wart. 12 us!. 2
Nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny I weryfikacjl sta!osci wJasclwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w za!qczmku V
System 3
7. W przypadku deklaracji w!asclwoSCI uzytkowycn dotyczqcej wyroou Oucowlanego objE;ltego normq zharmonlZOWanq
EN 13163:2012
Instytutu Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) w systemie 3 przeprowadziJ badania
typu (w oparciu 0 pr6bki pobrane do badan przez producenta),
8

W przypadku ceklaracji wlasclwosCI uzytkowych dotyczqcej wyrobu bucowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena technlczna
Nie dotyczy.
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Deklarowane wla$clwo$CI uzytkowe
Zharmonizowana
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techniczna
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Przepuszczalnosc
wodnej

pary
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Brak zmiany ~asciwosci

reakcji na ogieri dla wyrob6w z EPS
EN 13163:2012

atmosferycznych,
sta rzen iaJdeg ra da cji
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Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporz~dzenia
przez Rozporz~dzenie

Partamentu Europejskiego

Nr 1907/2006 Parlamentu

nia zezwoler'l i stosowanych

Europejskiego

ograniczeri w zakresie chemikali6w

i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje sj~, it informacje wymagane
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela-

(REACH) podane s~ w dokumencie

)nformacja

0 produkcie-, kt6ry

znajduje si~ na stronie producenta www.lermoorganika,com.pl

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych

dost~pne SCl na stronie producenta www.termoorganika.com.pl
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10.Wiasclwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 S'I zgodne z w!aSCIWOSClamluzytkowyml deklarowanyml w pkt 9
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wY!'Iczn'l odpowiedzialnost

producenta

okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisa!:
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