
 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

PL_DOP_CEDRAL 

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: Płyty włóknocementowe NT 

2. Typ, numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 (4): 

cedral wood *colour* A2 NT CE 2200 MMMMDD/MMDD* X (*produkt, * kolor, **dzień, miesiąc, rok produkcji/data powłoki, zmiana). 

3. Przeznaczenie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidzianą przez 

producenta: 

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, sufity. 

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11 (5):  

ETERNIT BALTIC 

Dalinkevičiaus 2H 

LT-85118 Naujoji Akmenė 

Litwa 

Zakład produkcyjny: 2200 

 

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12 (2): 

ETERNIT BALTIC, Dalinkevičiaus 2H, LT-85118 Naujoji Akmenė, Litwa. 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w CPT, załącznik V: System 3. 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 

GTC – Gaisrinių Tyrimų Centras Nr 1796, Vilnius, Litwa; 

Instytut Technik Budowlanej, Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska;  

Belgian Building Research Institute, avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette Belgia; 

Testy produkcyjne zgodności kontroli wewnętrznej zgodnie z normą EN12467: 2013, laboratorium kontroli jakości UAB „Eternit Baltic”. 

8. Deklarowane właściwości: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Wytrzymałość mechaniczna Category A – class 2 

EN12467:2013 

Reakcja na ogień A2-s1,d0 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD typ NT 

Nasiąkliwość spełnia wymagania 

Odchyłki wymiarowe spełnia wymagania 

Odporność na ciepłą wodę spełnia wymagania 

Odporność na kąpiel / suszenie spełnia wymagania 

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie spełnia wymagania 

Odporność na wpływ ciepła i deszczu spełnia wymagania 

 

9. Właściwości użytkowe produktu okreśłone w pkt 1 i 2 są zgodne  z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja 

właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

 

Podpisane w imieniu producenta przez: 
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