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DEKLARACJA WIASCIWOSCI UZYTKOWYCH
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1".

Niepowtarzolny kod identyfikocyjny typu wyrobu:

KOMINCER zgodnie

z

EN 13063-1:2005+41:2007

2. Numer typu, partii lub serii lub jokikolwiek inny element umo2liwiajqcy identyfikocjq wyrobu budowlanego, wymogany
zgodnie z art. 1.1 ust, 4:

KOMINCER 120

-

350 zgodnie

z oznaczeniem umieszczonym na

etykiecie produktu

3. Przewidzione przez producento zamierzone zostosowonie Iub zastosowania wyrobu budowlonego zgodnie z mojqcq
zastosowa n ie zho rmon izowa n q specyfi ka cjq te ch n i czn q :

System kominowy KOMINCER przeznaczony do odprowadzania spalin suchych z urzqdzei grzewczych
opalanych paliwem statym, zgodnie z normq EN 13063-1:2005+41:2007, odporny na po2ar sadzy.
4. Nazwa, zostrzezona nozwo hondlowo lub zastrze2ony znok toworowy oraz adres kontoktowy producenta, wymogany
zgodnie z ort. LL ust. 5:

Nazwa handlowa: KOMINCER Znak towarowy zastrzezony.
Adres producenta: Plewa Osmose Ceramika Sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 1,87-850 Choceri
5. Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikocji

statolci wlolciwoici u2ytkowych wyrobu budowlanego okrellone w zalqczniku

V:

System 2+

7. W przypodku deklorocji wlaiciwoici u2ytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego objqtego normq zhormonizowanq:

Jednostkanotyfikowana: Karlsruher Institut fiir Technologie, Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und
Steine, Reinhard - Baumeister - Pl.atz 1, D-76131 Karlsruhe, numer identyfikacyjny 0769,
przeprowadzita wstqpnq inspekcjq zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+
prowadzi staly nadz6r zakladowej kontroli produkcji iwydala certyfikat zgodno6ci zakiadowej kontroli produkcji
o numerze 0769-CPR-7063 / t
8. Nie dotyczy
9. Dekla row

an

e wla Sciwoici

uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wla6ciwo6ci uiytkowe

OdpornoSi ogniowa przy dziataniu ognia od wewnEtrz na zewnatrz

Gs0

Szcze I n o

6il

P

rzeci

e

N1

k

Opory przeptywu przez kanat wewnqtrzny
Op6r przenikania ciepta

0,0015 m

Odpornodi na szok termiczny
Wytrzymato6t na 5ciskanie kanaiu wewnetrznego

T400 N1 G50
> 30 MN/m2

Maksymalna wysokoSi kanatu wewnqtrznego

< 25 m (zalecane,

R=0,65 m'z*K/W

skonsultowai

-

izolacja pelna

w innych przypadkach

z producentem)

Wytrzymalodi na 6ciskanie material6w tqczqcych

kanal wewnqtrzny > L0 MN/m2

WytrzymaloSi na Sciskanie obudowy zewnetrznej

6cianvzewnetrzne > M2,5
> 5 MN/m2

OdpornoSi na skiadniki chemiczne, korozjq, szczelno6i, przecieki

D3

Odporno(i na przemienne zamarzanie i odmarzanie

NPD

1,0.

WloSciwoici u2ytkowe wyrobu okreilone w pkt

Zharmonizowana
specvf ikacia techniczna

I

EN 13063-1:2005

+

A1:2OO7

i 2 sq zgodne z wloiciwoiciami u2ytkowymi deklarowonymi w pkt L

Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci u2ytkowych wydana zostala na wytqcznq odpowiedzialnoSi producenta
okre6lonego w p. 4.

W imieniu producenta podpisat:
Slawomir Pyziak
Prezes Zarzqdu Ple
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