
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR

GZL MK06 1050 27BC07V

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Okno do poddaszy VELUX typu:
GZL MK06 1050 27BC07V

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Identyfikacja produktu na podstawie tabliczki znamionowej, jak na rysunku, która
jest przymocowana do produktu budowlanego

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Zapewnia dopływ światła dziennego i/lub świeżego powietrza do budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

VELUX A/S
Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
www.velux.com

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy

http://www.velux.com


6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:
System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:

ift Rosenheim GmbH (NB 0757) wykonano testowanie typu następujących
najważniejszych właściwości:

- Odporność na obciążenie wiatrem
- Wodoszczelność
- Przenikalność cieplna
- Współczynnik promieniowania słonecznego
- Przenikalność światła
- Przepuszczalność powietrza

w systemie 3 i wydano raporty z testu

Danish Institute of Fire and Security Technology (NB 0845) wykonano testowanie
typu następującej najważniejszej właściwości:

- Reakcja na ogień

w systemie 3 i wydano raport z testu

CSTB (NB 0679) wykonano testowanie typu następującej najważniejszej
właściwości:

- Właściwości akustyczne

w systemie 3 i wydano raport z testu

DELTA (NB 0199) wykonano testowanie typu następującej najważniejszej
właściwości:

- Właściwości akustyczne

w systemie 3 i wydano raport z testu





Danish Technological Institute (NB 1235) wykonano testowanie typu następujących
najważniejszych właściwości:

- Odporność na uderzenie
- Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających
- Przenikalność cieplna

w systemie 3 i wydano raporty z testu

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego
wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy



9. Deklarowane właściwości użytkowe:

GZL MK06 1050 27BC07V
Zharmonizowana

specyfikacja techniczna
EN 14351-1:2006+A1:2010

Właściwości podstawowe Właściwości eksploatacyjne § NB #
Odporność na obciążenie

wiatrem
klasa C3 (1) 4.2 1235

Odporność na obciążenie
śniegiem 4 mm toughened -16 mm - 4 mm float 4.3 -

Reakcja na ogień klasa E 4.4.1 0845
Z oddziaływaniem ognia

zewnętrznego npd 4.4.2 -

Wodoszczelność klasa 9A 4.5 1235

Odporność na uderzenie klasa 3 4.7 1235
Odporność obciążeniowa

urządzeń zabezpieczających passed 4.8 1235

Właściwości akustyczne 32(-2;-5) 4.11 N/A

Przenikalność cieplna 1,3 W/m2K 4.12 0757
Współczynnik promieniowania

słonecznego 0,66 4.13 0757

Przenikalność światła 0,80 4.13 0757

Przepuszczalność powietrza klasa 4 4.14 1235

(1) Dla szerokości okna > 1140 mm lub wysokości okna > 1398 mm: NPD

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:
Nie dotyczy



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.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2013-07-02


