DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH/ DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr./No. XX/XX/XXXX
1.

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:/ Unique identification code of the product-type:
X-XXXX/X
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art.11 ust.4:/ Type, batch or serial number:
X:
H=...; W=...; L=...; S=...- ZN/RAL - X szt./pcs
Zamówienie nr/ Order no.: X
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:/ Article purpose:
OBIEKT/OBJECT: X
PROJEKT/PROJECT: X
DLA/FOR:
XYZ
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa jandlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z
art. 11 ust.5:/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
TLC Sp. z o.o.
ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice
5. System lub systemy oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku:/ System or systems of
assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System 2+
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:/ In case of
the declaration of performance concerning a construction product covered by harmonised standard:
Jednostka notyfikowana TUV SUD POLSKA Sp. z o.o. o numerze identyfikacyjnym 2527 przeprowadziła ocenę i weryfikację
stałości właściwości użytkowych w systemie 2+ i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr. 2527-CPR1A.096.03/ Notified Body TÜV SÜD POLAND, registration number 2527 performed classification and verification constancy of
performance of construction product in 2+ system and issued certificate of conformity of the factory production control no
2527-CPR-1A.096.03
7. Deklarowane właściwości użytkowe:/ Declared performance:
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki /
specyfikacja techniczna /
Właściwości użytkowe / Performance
Essential characteristics
Harmonised technical
specification
Tolerancje wymiarów / Tolerances
Klasa/Class ....
PN-EN 1090-2:2009 D1;D2
of dimensions
Spawalność / Weldability
S(….) wg/as per PN-EN 10025-2
PN-EN 1090-1:2009+A1:2011
Odporność na kruche pękanie /
KV=.... w temperaturze/in temperature
PN-EN 1090-1:2009+A1:2011
Impact strenght
.....
Materiał klasyfikowany/ Classified material:
Reakcja na ogień / Reaction to fire
PN-EN 1090-1:2009+A1:2011
Klasa/Class .... wg/as per PN-EN 13501-1
Wydzielanie kadmu / Release of
NPD
PN-EN 1090-1:2009+A1:2011
cadmium
Radioaktywność / Radioactivity
Kategorie obciążeń / Category of use
(Acceptable loads)

Trwałość / Durability

NPD

PN-EN 1090-1:2009+A1:2011

XkN/m2; XkN/m

PN-EN 1090-1:2009+A1:2011

Przygotowanie powierzchni wg PN-EN 1090-2;
stopień przygotowania: .... wg PN-EN ISO 8501;
cynkowanie wg PN-EN ISO 1461;
malowanie proszkowe RAL….. wg. PN-EN ISO 12944
szczegóły - specyfikacja elementu/
surface preparation to PN-EN 1090-2;
class preparation: ..... to PN-EN ISO 8501;
zinc coating to PN-EN ISO 1461:

PN-EN 1090-1:2009+A1:2011

Klasa wykonania / Execution Class:
8.

powder painting to PN-EN ISO 12944 – RAL…..
details in design documentation
EXC....

PN-EN 1090-2:2009

Właściwości użytkowe wyrobuokreslone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościam uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7. Niniejsza
deklaracja włąsciowści użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedialność producentaokrelsonego w pkt 4./
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

W imieniu producenta podpisał: / On behalf of the manufacturer, signed: Kazimierz Kęder - Plenipotentiary of the Board of Directors
of the FPC
Data / Date:
Gorlice XX.XX.XXXX

Podpis / Signed by:

