
OfMMAft KRAJOWA DEKLARAOA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowe t^czniki rozporowe HAMAR do mocowania oscieznic

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PKWiU 28.74.11-75.10

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
L^czniki rozporowe sluz$ do mocowania oscieznic (lub innych elementow budowlanych) do podtoza z
betonu zwyktego klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003, do podtoza cegiel
ceramicznych pelnych klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2006, z cegiel ceramicznych,
dziurawek klasy nie nizszej niz 3,5 wg normy PN-EN 771-1:2006, z gazobetonu odmiany nie nizszej
niz 600 wg normy PN-EN 771-4:2004

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
P.M. ,,HAMAR" Sp. J. B. i H. Grzesiak, ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia
Zaktady produkcyjne: 886-043, 886-044, 886-045, 886-046, 886-245, 86-243, 86-244

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o He zostat ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuja,cej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8708/2011 + Aneks nr 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuja.cej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr akredytacji AC020, Certyfikat
Zaktedowej Kontroli Produkcji: ITB-0377/Z, rok wydania 2016
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowari

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Nosnosci zamocowah stalowych Ja.cznik6w
rozporowych HAMAR na wyrywanie z podtoza i na
scinanie

AT-15-8708/2011 + Aneks nr 1

-nosnosci obliczeniowe: Tablica 2

-nosnosci charakterystyczne: Tablica 4

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 wyta,czna, odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Gdynia, 19.09.2017
(miejsce i data wydania)

Bogustaw Grzesiak, Wspolnik
(imiq i nazwisko oraz stanowisko)

'(podpis)
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