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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie:

3. Producent:

4. System oceny i weryfikacja stało ści wła ściwo ści u żytkowych:

System oceny 3

5. Norma zharmonizowana:

14351-1:2006+A1:2010

6. Jednostki notyfikowane:

IFT Rosenheim (nr notyfikacji 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp Z.o.o ul. J.Kasprowicza 21  58-300 Wałbrzych

 

7. Deklarowane wła ściwo ści u żytkowe:

Testowane 
przez

Właściwo ści 
użytkowe

MLTB B3/C2

MLTB E1200

MLTB 4

- npd

MLTB
wymagania 
spełnione

EN 14351 32(-1,-5)

IFT 0,79

EN 410 53

EN 410 74

* Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1 dla okna >3,6m² <4,6m² z oszkleniem Rw(C;Ctr)=33(-2,-6) dB

** Uw określane dla okna referencyjnego 1,23mx1,48m z szybą Ug=0,5 z ciepłą ramką dystansową

*** Parametry określone dla szyby o budowie 4/18/3/16/3

Parametry są zawsze wyliczone indywidualnie dla każdego okna i znajdują się w dokumentacji wyrobu jako informacja towarzysząca w załączniku nr 1.

W imieniu producenta podpisał:
Imię i Nazwisko: Jarosław Rudka
Stanowisko: Kierownik Działu Jako ści
Miejscowość i data: Ochmanów, 17 luty 2015

Przepuszczalno ść powietrza

Deklaracja wła ściwo ści u żytkowych nr
S82WP-T.1,8x2,3

Drzwi balkonowe systemu Veka Softline 82mm typ: Bal kon dwuskrzydłowy 1800x2300 mm ze słupkiem ruchomym  o 
nazwie handlowej Winergetic Premium Passive

OKNOPLAST Sp. z o.o.

Ochmanów 117,

32-003 Podłęże

Obiekty budownictwa mieszkaniowego i usługowego, zgodnie z wynikającym z miejsca wbudowania, profilu wymaganych 
właściwości.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Zasadnicze charakterystyki

Odporno ść na obci ążenia wiatrem

Wodoszczelno ść

Wartości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego powyżej.

Substancje niebezpieczne

Nośność urządzeń zabezpieczaj ących

Własno ści akustyczne Rw(C,Ctr) dB*

Przenikalno ść cieplna Uw W/m ²K**

Współczynnik promieniowania słonecznego g [%]***

Współczynnik przenikalno ści światła Lt [%]***


