zELKA

Sp. z o.a.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 04

].

Naała i nąała handlowa wyrobu budowlanego:
ElemenĘ stalowego systemu mocującego.
Oznaczenie Ępu wyrobu budow lanego :
Indeks wyrobu, numer pańii produkcyjnejn data produkcji, kod EAN znajdujące się na eĘkiecie opakowania wyrobu.

j.

zamierzone zastosow ąnie lub zasto sow ania

:

inźrynierii komunikacyjnej - w zakresie stosowania
spełnieniu warunków podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej IBDiM.

Do stosowania w budownictwie

-w

i

przezaaczenia oraz przy

Nazwą i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZELKA §p. z o.o,, Psary Małe, ill. Folwarczna 8,62-300 Września

Naała i ądres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
WAVIN Polska S.A., ul. Dobieżyńska 43,64-320 Buk
Krajowy system zastosowany do oceny i weryJikacji stałościwłaściwościuĄtkowych:
§y§tem oceny zgodności 4
Kraj ow a specyJi kacj a

rcc

h n i czna :

7a. Polska Normawyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer alłedytacji i numer krajowego certyfikatu lub narwą akredytowanego

laboratorium/laborator iów i numer akredytacj
7b.

Krujowa ocena techniczna:

APROBATA TECHNICZNA Nr
,,Zestaw

i:

AT/2010 -02-t894ll

rur i kształtek WAVIN z polieĘlenu (PE) i z polipropylenu (PP) wraz z elćmentami mocującymi

nadziemnego grawitacyjnego odwadniania obiektów mostowych"
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MosTÓw Warszawa, ul. InsĘtutowa

IBDiM 2015 r.

do

l.

Jedno stka oceny te chnicznej /Kraj ow a j ednos tka oceny technicmej :
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer cerĘfikatu:
8.

9.

Deklarow ąne właściw ości użytkow e :
Zgodnie z ATl20l0-02-1894/1 IBDiM 2015 r.

Właściwości
użŃowe określonego powyżej wlrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
włŃciwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja włŃciwościuźytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, nawyłącmą odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Psar1,

Małe. 02,01.2017 r.

(nriejsce i data rłldania)

;i

ZELKA §p. x o^o. Pslry Mołe ul, Folwortinl
Protuieny zgodnie z l§0 900l orgz l§0

I
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43 88
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dbaiąt o iokość,innowotyine tethnologie i środowisko nnłurglne.
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lko. pl
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