
DOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 nie dotyczy

 notyfikowana  certyfikat sta o ci w a ciwo ci u ytkowych

8.

9. Deklarowane w a ciwo ci u ytkowe
 Zasadnicze charakterystyki  W a ciwo ci u ytkowe  Zharmonizowana specyfikacja techniczna

 reakcja na ogie  EN 14041: 2004/AC:2006

 Zawarto  pi ciochlorofenol EN 14041: 2004/AC:2006

 emisji formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006

 przeciwpo lizgowo EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Gary Wilson    Technical Manager

 (nazwisko i stanowisko)

Coventry, UK    201

 (miejsce i data wydania)  (podpis)

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umo liwiaj cy identyfikacj  wyrobu budowlanego, wyma- gany zgodnie z art. 11 ust. 4:

DEKLARACJA W A CIWO CI U YTKOWYCH

 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

AMTICO DESIGN TILE

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z maj c  zastosowanie zharmonizowan  specyfikacj  
techniczn :

 Do stosowania jako wyk adzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

 Nazwa, zastrze ona nazwa handlowa lub zastrze ony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

AMTICO INTERNATIONAL, KINGFIELD ROAD, COVENTRY, CV6 5AA, UK

 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa nionego przedstawiciela, którego pe nomocnictwo obejmuje zadania okre lone w art. 12 ust. 2:

 System lub systemy oceny i weryfikacji sta o ci w a ciwo ci u ytkowych wyrobu budowlanego okre lone w za czniku V:

 system 3

 W przypadku deklaracji w a ciwo ci u ytkowych dotycz cej wyrobu budowlanego obj tego norm  zharmonizowan :

 W imieniu producenta podpisa (-a):

Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wyda o certyfikat zgodno ci zak adowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych 
(je li dotyczy).

 W przypadku deklaracji w a ciwo ci u ytkowych dotycz cej wyrobu budowlanego, dla którego wydana zosta a europejska ocena techniczna:

 nie dotyczy

 W a ciwo ci u ytkowe wyrobu okre lone w pkt 1 i 2 s  zgodne z w a ciwo ciami u ytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
 Niniejsza deklaracja w a ciwo ci u ytkowych wydana zostaje na wy czn  odpowiedzialno  producenta okre lonego w pkt 4.

DOP

DEKLARACJA W A CIWO CI U YTKOWYCH


