zELKA

Sp. z o.o,

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 03/01

Narwa i nazvva handlowa wyrobu budowlanego:
ElemenĘ §ystemu Z;ELKA do mocowania rur instalacyjnych.
2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

:

uĘtkowe znajdujące się na
Indeks wyrobu, numer pańii produkcyjnej, data produkcji, deklarowane właściwości
eĘkiecie opakowania wyrobu.
zamierzone zastosowanie lub ząstosowania

:

ElemenĘ systemu ZELKA §ą przeznaczone do podwieszania i mocowania rur instalacyjnych.
Obejmy stalowe pojedyncze, zawiasowe oraz obejmy stalowe pojedyncze z przetloczeniami mogą być stosowane do
mocowania rur §pu§towych w systemach rynnowych.
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZELKA Sp. z o.o., Psary Małe, uI. Folwarczna 8,62-300 Wześnia
5.

Naała i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwościuĄtkowych:
§ystem oceny zgodności 3
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s pe

cyfi kacj a

te

ch n

iczna

:

7a. Polska Norma wyrobu: nie doĘczy
Naała akredytowanej jednostki cerĘ/ikujqcej, numer alcredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa alłedytowanego

laboratorium/ląboratoriów i numer akredytacj
7b.

i

:

Krajowa ocena techniczna:

APRoBATA TECHNICZNA ITB AT-l5_87

57 12016

,,ElemenĘ sy§temu ZELKA do mocowania rur instalacyjnych"
Jednostka

o

ceny technicznej /Kłaj ow

a

j ednos tka oceny technicmej

:

Naała akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
RAPORT Z BADAN nr LOW01-18ó7/11/Z0OOWN
OPINIA SPECJALISTYCZNA nr OWN-OT-027 l201l
RAPORT Z BADAŃ nr LZE0"!-02322IL61ZOONZE

OCENA TECHNICZNA nr 02322lt6lZOONZE
IN§TYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ó1-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Deklarowane właściw o ściużytkow
Zgodnie z AT-l5-878712016 ITB
9,

e

:

z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanyni
właściwościami
uzytkowymi, Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uĄtkowych wydana zostaje zgodnie zustawąz dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, nauyłączną odpowiedzialność producenta.
Właściwości
użytkowe określonego powyzej wlTobu są zgodne

W imieniu producenta podpisał(a):
Piotr Kluk, Prezes Zarządu

Psary Małe, 0ż.01.2017 r.
(miejsce i data wydmia)
:,';

ZE!KA 3p. z o.o. Psury

Mołe ul. Folwurrzno 8,

Procuiłmy zgodnie z lS0

900l ornz l50 l 400l

ól-J00 Wrześnio; N l P
dbuiqt

o

789-1 5-4 1,409,

Tel. +48

jokość, innorvrtyjna tethnologie i

ó

I 43 88 I 00; Fux.

śrłdołliskono|urolne.

ó

1

43 88 805, www.zelkł.pl;

ze

l

ko@zeiko.pl

i

