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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

typu

wyrobu:

EN 520

-

3

-1a-21

DFH2IR

2. Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z ańykułem 1,1, ustęp 4:
Knauf Diamant GKF! 15 mm
3.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie

z mĄącązastosowan ie zha rm on izowan ą specyfikacją tech n iczną:
Płyty gipsowo-kańonowe do stosowania w budownictwie

4.

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5:
Knauf Sp. z o,o., ul. Światowa25,02-229 Warszawa
Tel. +48 (0| 22 369 51 00, Faks +48 (0) 22 369 51 02, E-mail mail@knauf.pl

6. System

lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych wyrobu budowlanego określonew

załącznikuY:

7.

W

System 4

pzypadku deklaracji właściwości
uzytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą

zharmonizowaną:
Nie dotyczy - wstępne badania typu oraz zakładowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

9. Deklarowane właściwości
Reakcia na oqień - R2F
wvtrzvmałośc na ścinanie na łacznik - 1j
wspołczvnnik paroprzepuszczalności - u
Współczynnik przewodzenia ciepła -

A

Wvtrzvmałoścna zqinanie - F
substancie niebezpieczne - Ds
lzolacyjnośc akustyczna od dźwiękow
powietrznych - R
Odpornośćna uderzenia - -+l
pochłanianie dźwiekow - cr
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EN 520.2004+41 :2009-08

W pzypadku gdy na podstawie ań. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktorymi wyrob jest zgodny: Nie dotyczy.
10. Właściwości
uzytkowe wyrobu określone w pkt, 1

deklarowanymiw pkt.

9.

i 2 są zgodne z

właściwościamiużytkowymi

Niniejsza deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnośćproducenta

określonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Warszawa, dnia 21.10.2013
(miejsce i data wydania)

ilń--tł

Jarosław Milewski
Członek Zarządu
(nazwisko i stanowisko)
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