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Niep
powtarzalny kod
k identyfik
kacyjny typu w
wyrobu: Gyptone®
Elem
ment umożliw
wiający identy
yfikację wyroobu:
- nazzwa wzoru - INSTANT
I
600
0, INSTANT 2
2400, INSTAN
NT 3600.
- datta produkcji na
n etykiecie – DD-MM-RR
Zamierzone zasto
osowanie: ogólne w budow
wnictwie.
Prod
ducent: Gypro
oc A/S, Haresskovvej 12, 44
400 Kalundborg, Dania, www.gyptone
w
.com
Upow
ważniony przzedstawiciel: N/A
Systeem oceny i weryfikacji
w
sta
ałości właściw
wości użytkow
wych wyrobu
u: System 3
Dla p
przypadku wyrobu
w
budow
wlanego objęttego normą zharmonizow
z
waną:
SP Sw
wedish Natio
onal Testing and
a Research
h Institute, Jed
dnostka Noty
yfikowana 04402, przeprow
wadził
okreeślenie typu produktu,
p
klasy reakcji na ogień – w sy
ystemie 3 ocen
ny i weryfikaacji stałości
właśściwości użyttkowych, i wy
ydał odpowieednie raporty
y badań.
Euro
opejska Ocenaa Techniczna
a (ETA): N/A
Dekllarowane właaściwości uży
ytkowe
Właaściwości uży
Zasad
dnicze charak
kterystyki
ytkowe
Zharmonnizowana specyfikacja
techniczna
W
Wytrzymałość na ścinanie:

NPD

Klasa reakcji na ogień:
o

A2-s1,d0

Współcczynnik paroprzep
puszczalności:

NPD

Stab
bilność elementu sufitowego
s

NPD

W
Wytrzymałość na zginanie
z

NPD

Odporność na udeerzenia

NPD

Izolacyjn
ność od dźwięków
w powietrznych

NPD

Pochłanianie dźw
więków

NPD

Przewodność cieeplna:

NPD

EN 14353:2007
7

*UWAGA: Tee własności są przy
ypisane do system
mu i są zamieszczonne w literaturze prroducenta
UWAG
GA: Substancje i odpady niebezpieczn
ne: Wyrób nie zawiiera żadnych wedłług przepisów Reac
ch EC 1907/2006

10. Właśściwości użyttkowe wyrob
bu określoneggo w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościaami użytkowy
ymi
deklarowanymi w pkt 9. Ninie
ejsza deklaraccja właściwości użytkowy
ych wydana zzostaje na wyłączną
odpo
owiedzialnośść producenta
a określonegoo w pkt 4. Zak
kładowy systtem kontroli pprodukcji zgo
odny z
norm
mą EN ISO 90
001:2008, dosstosowany doo normy EN 14190:2005
1
jest ustanowiiony i zapewn
nia
zgod
dność produk
ktu z wymieniionymi własn
nościami.
W imien
niu producenta podpisał:
p
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(podpis)

