OM4M4J?

KRAJOWA DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

PL

KRAJOWA DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr10-1/2019
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: La.czniki WKSPW do mocowania ptyt warstwowych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: WKSPW 06,i, WKSPW 06,5 i WKSPW 06,i PROTECT, WKSPW 06,5 PROTECT
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mocowanie ptyt warstwowych do podtozy z: drewna klasy nie nizszej niz C24 wedlug normy PN-EN 338:2016; betonu zwyktego,
niezarysowanego, klasy nie nizszej niz C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016; autoklawizowanego betonu komorkowego
klasy ge.stosci nie nizszej niz 600 i klasy wytrzymatosci na sciskanie nie nizszej niz 2 wedtug normy PN-EN 771-4+Al:2015,
ta.czniki wykonane ze stali zwyktej we.glowej pokryte powtoka^ cynkowq, moga. bye stosowane w srodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery i okresie trwatosci Cl i C2 H, a t^czniki ze stali zwyktej wejlowej pokryte ceramicznq powtoka. ochronna.
PROTECT z podktadowa. warstwa. cynku, moga, bye stosowane w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery i okresie
trwatosci Cl, C2 H, C3 H i C4 H wedJug norm PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018.
4. Nazwa I adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: P.H. ,,HAMAR" Sp, 1 B. i H. Grzesiak,
ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia, Poiska
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o He zostat ustanowiony: n/d
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Poiska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0811 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr akredytacji PCA AC 020,
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji: Nr 02Q-UWB-0930/Z, rok wydania 2019
8. Deklarowane wtasciwosci uiytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

Niszcza.cy moment dokr^cania ta,cznikow

Nie mniejszy niz 16 Nm.

Nosnosci charakterystyczne zamocowah ta.cznikow WKSPW 06,1 bez podktadki, z
kalota. lub bez

ITB-KOT-2019/0811
Zata.cznik C, Tablica Cl

Nosnosci charakterystyczne zamocowan ta.cznikow WKSPW 06,1 z podktadka. >. 016,
z kalota. lub bez

UB-KOT-2019/0811
Zata.cznik C, Tablica C2

Nosnosci charakterystyczne zamocowan ta.cznikow WKSPW 06,1 z podktadka. ^ 019
lub z podktadka. BL25, z kalota. lub bez

rTB-KOT-2019/0811
Zata.cznik C, Tablica C3

Nosnosci charakterystyczne zamocowan ta.cznikow WKSPW 06,5 bez podktadki, z
tuleja. tworzywowa. 10x50, z kalota. lub bez

1TB-KOT-2019/0811
Zata.cznik C, Tablica C4

Nosnosci charakterystyczne zamocowah ta.cznikow WKSPW 06,5 z podktadka. i 019,
z tuleja. tworzywowa. 10x50, z kalota. lub bez

]TB-KOT-2019/0811
Zata.cznik C, Tablica C5

Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikow WKSPW 06,5 bez podktadki, z
tuleja. stalowa. 8x60, z kalota. lub bez

ITB-KOT-2019/0811
Zat^cznik C, Tablica C6

Nosnosci charakterystyczne zamocowah ta.cznikow WKSPW 06,5 z podktadka. >_ 019,
z tuleja. stalowa^ 8x60, z kalota. lub bez

1TB-KOT-2019/0811
Zata^cznik C, Tablica C7

Srodowiska o kategorii korozyjnosci atmosfery i okresie trwatosci C1,C2 H,C3 H,C4 H

rTB-KOT-2019/0811 p. 2.

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnosc producenta.
VV imieniu producenta podpisat(a):
Gdynia, 09.04.2019 r.

Bogustaw Grzesiak, Wspolnik
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