
Deklaracja właściwości użytkowych
(zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych nr 305/2011) 

G144 PL 02.13 PL 

Nr: 100144943

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WR-T-13 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający
identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Zobacz: oznakowanie produktu. 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zastosowanie w konstrukcjach drewnianych 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy
oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego
przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w 
art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

3 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu
budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

• nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

• jednostka, system oceny/weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

• certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji:

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu
budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

• nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej: Deutsches Institut für Bautechnik 

• zharmonizowana specyfikacja techniczna: EAD 130118-00-0603 

• europejska ocena techniczna / zezwolenie: ETA-12/0062 

• jednostka, system oceny/weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

• certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji:

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Zobacz ETA Zobacz ETA 

Zobacz ETA 

10. Ekologia, zdrowie i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Karta bezpieczeństwa nie jest wymagana zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) art. 31, aby wprowadzić wyrób na rynek i do 
obrotu lub aby go stosować. Wyrób wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem i usunięty (zlikwidowany lub zutylizowany) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Wyrób nie zawiera substancji, które zostały dopuszczone do stosowania w normalnych warunkach lub w przewidywalnych warunkach 
zastosowania. Dlatego też w rozumieniu artykułu 7 ust. 1 Rozporządzenia nie ma obowiązku rejestracji substancji zawartych w tym artykule. W 
oparciu o naszą aktualnie posiadaną wiedzę, artykuł nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) o stężeniu 
przekraczającym 0,1 % (w/w) procent wagowy, zgodnie z listą kandydacką Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

11. Oświadczenie
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

Uwe Stehle Andreas Hettich
Menedżer produktu Kierownik segmentu działalności 

Miejsce i data wydania: Schramberg, 28.06.2017

Oryginał dokumentu został sporządzony w języku niemieckim, wersje w innych językach są przekładem oryginału. 




