DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP)
nr 2/K/STEGU/2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PL-CAR-001
2. Nr typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Wyroby z kamienia naturalnego do wykonywania okładzin ściennych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Nazwa handlowa: CARBON
Adres kontaktowy producenta: STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 , 46-025 Jełowa
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
system 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną: numer, nazwa i opis zadań jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy): nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna: nazwa i numer jednostki ds. oceny technicznej: nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień
Stężenie naturalnych pierwiastków
promieniotwórczych, wskaźnik aktywności

Właściwości
użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Klasa A1
F1 < 1,2
F2 <240 [Bq/kg]

Wytrzymałość na zginanie średnia

22,6 Mpa

Wytrzymałość na zginanie

20,2 Mpa

charakterystyka
Odporność na mocowanie
Odporność na szok termiczny 105ºC
określona:

Zmianą wyglądu:

NPD
Brak zmian wyglądu
0,5 %

Ubytkiem masy
Mrozoodporność po 48 cyklach wyrażona:
Spadkiem wytrzymałości na zginanie:
Ocenę wizualną w 5 stopniowej skali:

15,0 %
Stopień 0

Izolacyjność od dźwieków powietrznych –
gęstość objętościowa

Przenikalność pary wodnej

2700

30 kg/m³

NPD

EN 1469:2004

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1. i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi
w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
w pkt 4.

Jełowa, 28.08.2014
.
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
do podpisania deklaracji w imieniu producenta)

