DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Deklaracja właściwości użytkowych № 006- Bloki gipsowe -2016-09-19
1) Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 12859 - Typ A / М / Н3
2) 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z Art. 11 ust. 4:
Bloczki gipsowe M 80
3) Przeznaczone użycie, lub użycia produktu budowlanego, zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną
specyfikacją techniczną, jak przewidziano przez producenta:
Konstrukcja nienośnych ścian działowych
4) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z Art. 11 ust. 5:
Siedziba firmy
«VOLMA Management LLC»
ul. Krepilnaya 128, Volgograd 400019,
Federacja Rosyjska
Eksporter
LLC «VOLMA-Marketing»
ul. Krepilnaya 128, Volgograd 400019,
Federacja Rosyjska
Zakład produkcyjny
LLC «VOLMA-Voskresensk»
budynek 1, ul. Kirowa 3, Woskresensk
140205, Federacja Rosyjska
5) Gdzie dotyczy, nazwa i adres kontaktowy autoryzowanego przedstawiciela, którego
upoważnienie obejmuje zadania określone w Artykule 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego, jak określono w Załączniku V:
System 4
7) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego
objętego zharmonizowaną normą - nazwa i numer identyfikacyjny zgłoszonej jednostki:

nieistotne - ponieważ produkt zawiera mniej niż 1% masy lub objętości substancji organicznych.
Wstępne badanie typu wyrobu i zakładowa kontrola produkcji przez producenta
8) W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została Europejska Ocena Techniczna:
Nie dotyczy
9) Deklarowane cechy użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki

Parametry pracy

Zharmonizowana
specyfikacja
EN 12859: 2011-02
EN 12859: 2011-02
EN 12859: 2011-02
EN 12859: 2011-02

Reakcja na ogień
A1
Przewodność cieplna
NPD
Substancje niebezpieczne
NPD
Bezpośrednia powietrzna izolacja
Patrz literatura producenta
dźwiękowa
10) Cechy użytkowe wyrobu zidentyfikowanego w punktach 1 i 2 są zgodne z cechami
użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja cech użytkowych wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta
wskazanego w punkcie 4.
W imieniu producenta podpisał:

Wołgograd, 19.09.2016
Vladimir Ovchincev,
Dyrektor zarządzający
«VOLMA Management LLC»

