Plewa 0smose Ceramika 5p z o.o.
ut. Sikorskiego
/-850 Choce n

DE

1

KLARACJA WIASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 22 - SK - 02. 08.2018
I. Niepowtorzolny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KOMINCER zgodnie z EN 13063-2:2005+41:2007
2. Numer typu, portii lub serii lub jokikolwiek inny element umo2liwiojqcy identyfikacjq wyrobu budowlonego, wymogony
zgodnie z ort. 11 ust.4:

KOMINCER

120

-

350 zgodnie

z oznaczeniem umieszczonym na

etykiecie produktu

3. Przewidziane przez producenta zqmierzone zastosowanie lub zastosowanio wyrobu budowlanego zgodnie z majqcq
stosowa n ie zh a rm on i zow o nq specyfi ko cjq tech n iczn q :

za

KOMINCER przeznaczony do odprowadzania spalin mokrych, zgodnie z normE EN130632:2005+A!:2007 ,C2.2: Wymagania i badania dotyczqce eksploatacji w warunkach zawilgocenia.
4. Nazwa, zastrzelono nozwo hondlowa lub zostrze2ony znak toworowy oraz odres kontoktowy producenta, wymogony
zgodnie z qrt. 1L ust.5:
Nazwa handlowa: KOMINCER Znak towarowy zastrze2ony.
Adres producenta: Plewa Osmose Ceramika Sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 1, 87-850 Choceri
System kominowy

5. Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoici u2ytkowych wyrobu budowlanego okreilone w zalqczniku V:
System 2+

7. W przypadku dekloracji wlqiciwoici u2ytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego objqtego normq zhormonizowanq:

Jednostkanotyfikowana: Karlsruher Institut fiir Technologie, Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und
Steine, Reinhard - Baumeister - Platz 1, D-76131 Karlsruhe, numer identyfikacyjny 0769,,
przeprowadzita wstqpnq inspekcjq zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+
prowadzi staly nadz6r zakladowej kontroli produkcji iwydala certyfikat zgodno5ci zakladowej kontroli produkcji
o numerze 0769-CPR-7064/

t

8. Nie dotyczy
9. Deklo row

on

e wlo

lciwoici u2vtkowe
Wfa6ciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Odpornose ogniowa od zewnqtrz na zewnatrz

NPD

OdpornoSi na szok termicznv
Szczel no6i/Przeciek

T400

Opory przeptywu przez kanat wewnQtrzny

0,0015 m

0s0

Zharmonizowana
specvfikacia techniczna

T200 000

N1

-

Op6r przenikania ciepta

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

Ma ksymalna wysoko5i kanaiu wewnqtrznego

< 25 m (zalecane,

izolacja petna

w innych przypadkach

skonsultowai
Wytrzymatodi na 6ciskanie materiatdw lqczqcych
Maksymalna wysokoSt obudowy zewnqtrznej

z oroducentem)
kanal wewnqtrzny > 10 MN/m2
Scianvzewnetrzne 2 M 2,5
< 25 m (zalecane, w innych przypadkach

skonsultowai
Kwasoodporno(i

W2

OdpornoSi na przemienne zamarzanie i odmarzanie

NPD

z

EN 13063-2:2005+A1:2007

producentemi

tO. Wlaiciwoici u2ytkowe wyrobu okreilone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wlaiciwoiciomi uiytkowymi deklarowanymi w pkt 9,

Niniejsza deklaracja wfaSciwo5ci u2ytkowych wydana zostala na wytqcznq odpowiedzialno56 producenta
okre6lonego w p. 4.

W imieniu producenta podpisat:
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