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zELKA
§p. z o,o,

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚfl UZYTKOWYCH
Nr 07

1, Naała i naeła handlowa vlyrobu budowlanego:
Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe.

Oznaczeni e Ępu wyrobu bttdolu lanego :

Lącznil<i rozporowe.

zamierzone zastosoyvanie lub zastosowania:
Tworąlwowo-metalolve lączniki rozporowe ZELI(Ą §ą przeznaczone do wykonyt,ania niekonstrukcyjnych zamocowań
wielopunktowych statycznie obciążonych eIementów budowlanych, w szczególności do mocowania uchwytów rur
instalacyjnych.

Nan,a i adres siedziby produceilta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZELKA Sp, z o.o,, Psary N{ale, ul. Folwarczna 8,62-300 Września

Nanva i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został uslanowiony:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system oceny zgodności 2+

K raj ow a spe cyfi ka cj a t ec h n i c:nu :

7a. Polska Normawyrobu: nie dotyczy
Nana akredytowanej jednostki certyfikujqcej, nutner akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nanyą akredytowanego
la b o ra to r iu m/l a bo r a t o r iów i num er akr edy tacj i :

7b. Krajowa ocena techniczna:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-944612015
,,Trvorzlłvowo-metalowe łączniki rozporowe ZELKA do mocowania uchwytólv rur instalacyjnych"

Jednos lka oce ny techni cznej / Kraj ow a j ednos tka oceny technicznej :

Nazv,a akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Ul. Filtrowa 1,00-611 Warszawa
Numer Akredytowanej Jednostki Certyfikującej AC 020

CERTYFIK.ĄT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODIJKCJI
ITB-0671lZ

De k klrow an e właś ciw oś c i uĄltkow e :

Zgodnie z AT-15-9446120l5 ITB

Właścirvości użytkor.ve określonego powyżej rłyrobu są zgodne z rvszystkimi wyrnienionymi w pkt 8 deklarowanymi
właściwościami uźytkowymi, Niniejsza krajorva deklaracja właściwości użytkorłych uydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16

kwietrria 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

7.

Psary Małe, 02.01.2017 r.
(miejsce i rlata wydmia)

ZELKA §p. z o.o" Psory Mołe ul. Folwqrrzno 8, ó2-3B0 Wrześnio; N l P 789-1 5-4 }-409, Tel. +48 ó I 43 88 I 00; Fux. ó l 43 88 805, www.zelko.pl; zelko@zelko.pl

Plorujemy zgodnie z l§0 900'! oroz l50 l 400l dboiqt o |okość, innoworyine technologie i środowisko nalurglne.
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3.

Piotr KluĘ Prezes Zarządu
(imię i_lraąliskooraz stanowisko)


