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3Versija

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Nr.

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks
kitas elementas, pagal kurį galima
identifikuoti statybos produktą, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Gamintojo numatyta statybos produkto
naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Gamintojo pavadinimas, registruotas
komercinis pavadinimas arba registruotas
prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam
suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2
dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir
kontaktinis adresas:

Statybos produkto eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar
sistemos, kaip nustatyta V priede:

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju:

Eksploatacinių savybių deklaracijos,
susijusios su statybos produktu, kuriam
buvo išduotas Europos techninis įvertinimas,
atveju:

Icopal SA

Pagaminimo data: žr. Produkto pakuotės

Dūmtraukiai. Dūmtraukių su moliniais arba keraminiais dūmtakio
pamušalais sistemos. Ortakinės sistemos dūmtraukių reikalavimai ir

bandymo metodai

nėra svarbus

nėra svarbus

WULKAN C-SPS/k 140, T200 P1 W 3 O50

K040 v3

WULKAN C-SPS/k 140, T200 P1 W 3 O50

Łaska 169-197
98-220 Zduńska Wola

Polska ( PL )

galioja nuo

sistema 2+

Notifikuotoji gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įmonė, įmonės Nr. 1020 TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
PRAHA s.p. atlikti pradinį gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolės patikrinimą, atliekant nuolatinę priežiūrą;išdavė atitikties ir
gamyklos produkcijos kontrolės sertifikatą. (1020-CPR-030040420)
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  LA 90 (DIN 18160
-60:2014)

Atsparumas ugnies poveikiui iš išorės

  T200, O50Atsparumas šilumos smūgiui

  P1Dujų pralaidumas/nuotėkis

  0,003 mAtsparumas nuotėkiui: atsparumas nuotėkiui per ortakius

  0,0015 mAtsparumas nuotėkiui: vidinių dūmtakių ir jungiamųjų elementų atsparumas nuotėkiui

  R16Matmenys/Šiluminė varža: Pv36-eko

  R12Matmenys/Šiluminė varža: Pv50-eko

  R15Matmenys/Šiluminė varža: Pv68-eko

  35 mStiprumas: didžiausias leistinas vidinių dūmtakių aukštis

≥ 10 N/mm2Stiprumas: jungiamosios medžiagos gniuždomasis stipris

  35 mStiprumas: didžiausias leistinas išorinių elementų aukštis

  35 mStipris
Slėgis - suvienodinimo anga

  W 3Patvarumas
Atsparumas rūgštims
Atsparumas užšalimui/atšilimui atsparus

Darnioji techninė
specifikacija

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka
produktas:

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

nėra svarbus

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės

(parašas)
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