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Uchwyty i wsporniki do rynien dachowych.
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Przeznączenie i ząkres stosowania wyrobu budowlanego

:

Uchwyty przęznaczonę są do montazu półokrągłych rynien metalowych

oraz

z tworzry sztucznych, odprowadzających wodę opadową z dachów, stropodachów i tarasów
w instalacji zewnętrmej budymków mieszkalnych, zamięszkania zbiorowego i uzyteczności
publicmej oraz magazynowych i przemysłowych,
Wspomiki przęznaazonę są do mocowania uchwytów tworzyłvowych rynnowych do elementów

dachu budynków mieszkalnych, zamięszkania zbiorowego

magazynowych i przemysłowych.
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uzyteczności publicznej oraz

czn a :

POLSKA NORMA PN-EN l462:2006 - Uchwl.ty do rynien dachowych. Wymagania ibadania.

Deklarowąne cechy techniczne Qpu wyrobu budowlanego:

materiały, wykończenie, odportośćna korozję, wykonanie, nośność
uchwytu, cechowanie,
pakowanie, znakowan ie,

7.

lVazwą i nunler akredytowanej jednostki cerQfikującej lub ląboratorium oraz numer cerĘfikatu lub
numer rąportu z bądąń Ępu, jeżeli taka jednostką brąłą udział w ząstosowanym systemie oceny
z godn ości wyr obu budow l anego :

RAPORT Z BADAN nr LOW 1151 12006
INSTYTUT TECHNIKI B UDOWLANEJ ODDZI AŁ WIELKOPOLSKI
61-819 Poznań, ul. S, Taczaka 12

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością ze wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazanąw pkt, 5,

Psary Małe, 24.08.2011 r.

ZELKA Sp. z o.o.
62-300 Września, Psary Małe ul, Folwarczna 8
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