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Nr 2VP-D 120t4
1. Niepowtarzatny kod

.

Okna

i

identyfikar:yjny typu wyrobu:

drzwi balkonowe dwuskrzydlowe (Typ 1.2) systemu

nieplastyfikowanego pVC

2, Zamierzone zastosowa nie lu b zrrstosowan ia

'

okna

i

Veka Perfectline

z

ksztaltownik6w z

:

drzwi balkonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego
i
ufteczno6ci publicznej

3. Producent:
Sl4ska Fabryka Okien ,,KNS"
ul. MlodzieZowa 6i b
44-300 Wodzislaw Sl4ski
4. UpowaZliony przedstawiciel:

.

nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoSci uZytkowych:

.

system 3

6. Norma zharmonizowana:

.

EN 14351-t:2006+Al:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

'

IFT Rosenreim, Theodor-Gietl-str. 7-9, g3026 Rosenheim (nr notyfikacji
0757)

badania typu wg systemu 3

i

sporz4dzil Swiadectwo badari

ITT

-

przeprowadzil wstgpne

7,, _u,
Dekla
94!Q ro-lve f tfl yla $cLI
Zasad nicze

charakterystyki

OdpornoSd na obciq2enie wiatrem

WlaSciwo5ci uZytkowe

KlasaC2lB3

WodoszczelnoSd
P

6A

rzepuszczalno S d powietrza

Sity operacyjne
NoS no 5 C ur zqdzert zab ezpi

e

c zaj qcy ch

IzolacyjnoSd akustyczna R* (C, Co)*
PrzenikalnoSC cieplna* *
WartoSC

Zhar monizowa

EN

a specvfi kaci a tech n iczn n

435 I - I : 2006+ Al :20 1 0

EN 1435 1-1 :2006+4 1 r2010

Klasa 4

EN

1435 I

-l :2006+At :2010

Klasa

EN

1435

-l :2006+A1 :2010

EN

1435 I - I :2006+4l :201 0

I

Wymagania spelnione
33 (-l;-5) dB
1,3

Wm,K

**WattoSCUwjestokreSlonadlaoknareferencyjnegolp3mxl,4gm

1

EN 1435 l-1 :2006+4 I r2010

EN

Rw okresl

dystansow4

I

n

1435

l-l

:2006+4 I :201 0

zszybqUg=l,gWmrKzaluminiow4ramk4

8' wlascirvosci u-Zytkowe

powy2ej. wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci
-okre5lonego
uiytkowych' Niniejsza deklarar:ja
wlasciwosci uiytkowyctr tiyounu zostaje zgodnie z rozporz*dzeniem (uE)

nr 305/20 11 na wyrqcznq odpowiedzia Inosd producenta
okrestonego powyzej.
W imieniu producenta podpisah
Norbert Cyran
MiejscowoSd i data: Wodzislau,Slqski, 25.09,2015 r,
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