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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 0070_Fugenfuller_Leicht_2013-03-21
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 13963 - 38

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z artykułem 11, ustęp 4:
Knauf Fugenfuller Leicht
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Szpachlowanie spoin płyt gipsowych z użyciem taśmy spoinowej
4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 11, ust. 5:
Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstrafle 1, A-8940 Weiflenbach bei Liezen
Tel. +43 (O) 50 567 567, faks +43 (O) 50 567 50 567, e-mail service@knauf.at
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V:
System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:
Nie dotyczy - ponieważ produkt zawiera mniej niż 1% masowy lub objętościowy środków organicznych.
Kontrola pierwotna produktu i zakładowa kontrola produkcyjna przeprowadzane przez producenta.
9. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki

Klasa reakcji na oqień - R2F
Wytrzymałość na rozciąganie przy
zqinaniu - F
Substancje niebezpieczne - DS

Właściwości użytkowe

A1

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

EN 13963:2005-05

NPD

EN 13963:2005-05

NPD

EN 13963:2005-05

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: Nie dotyczy.
1O. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi
w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał(a):
inż. dypl. Hans-Peter Werzer
(Zarządzanie produktem i kierownictwo techniczne w dziale produktów sypkich, Kna f Gesellschaft m.b.H.)
Weif3.enbach, dnia 21.03.2013
(Miejscowość i data wydania)
Komm.-Rat Otto Ordelt
(Dyrektor Knauf Gesellschaft m.b.H.)
Weif3.enbach, dnia 21.03.2013
(Miejscowość i data wydania)
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