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Deklaracia wfaSciwo6ci uivtkowvch
Nr 4VS-?/ZOr+
1. Niepowtarzalny kod

.

identyfikacyjny typu wyrobu:

Okna i drzwi balkonowe uchylno-przesuwne systemu Veka Softline 82

z

ksztaltownik6w z

nieplastyfikowanego PVC
2

"

3'

Zamierzone zastosowanie lu b zastosowania :
' Okna i drnvi balkonowe przeznaczorle
uzytecznoSci publicznej

do

stosowania

Producentt
sl4ska Fabryka

w

obiektach budownictwa mieszkaniowego i

okien,,KNs"

ul. Mlodziezowa 67 b
44-300 Wodzislaw Sl4ski
4. Upowa2niony przedstawiciel:

.

nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoSci uZytkowych:
. system 3
6. Norma zharmonizowana:

.

EN 14351-l:2006+4l:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
. IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim (nr notyfikacji 0757)
badania typu wg systemu 3 i sporzqdzil Swiadectwo badafr ITT

Zasadnicze charakterystyki

WlaSciwoSci uZytkowe

Odporno56 na obciqzenie wiatrem

Klasa C3lB3

WodoszczelnoS6

6A

-

przeprowadzil wstgpne

Zharmonizowana specyfi kacja techniczna

EN

1435 l-1

:2006+4 I :2010

EN 1435 l-l :2006+4l :2010

l-l :2006+4'l

Klasa 4

EN

1435

Sily operacyjne

Klasa I

EN

1435 1-1 :2006+4l :2010

No Sno 5 C tr z4dzef zab e zpiec zaj 1cy ch

Wymagania spelnione

EN

1435

1

EN

1435

1-l :2006+Al :2010

Pr

zepuszczalno

5

i

powi etrza

IzolacyjnoSi akustyczna R* (C, Cn)*

33

Cl;-s) dB

:2010

-l :2006+Al :2010

l0
*WartoS6 Rw okreslona zgodniez pkt. B3 zal4cznkaB normy EN 14351-l+Al dla oknazoszkleniem Rw: 3ldB
** WartoSC Uw jest okreslona dla okna referencyjnego 7,23mx 1,48m z szybqUg:0,6 Wm'K z aluminiow4 ramk4
PrzenikalnoSi cieplnax*

EN 1435 l-1 :2006+4l

0,9 Wm2K

:20

dvstansowa

g. WlaSciwo5ci uZytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne

z

zestawem deklarowanych wlaSciwoSci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci uZytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz4dzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyl4czn4 odpowiedzialnoSd producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpiszil:
Norbert Cyran
MiejscowoS6 i data: Wodzislaw Sl4ski, 25.09.2015 r.
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