KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 03/05/2022
Uchwyty do rynien dachowych

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
-Uchwyty do rynien dachowych doczołowe i połaciowe z blachy stalowej ocynkowanej +
elastyczna powłoka
z tworzywa sztucznego do systemów rynnowych „BALTIC” 110; 125, 150 i 192
2. Oznaczenie tego typu wyrobu budowlanego: uchwyty do rynien dachowych.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:
Uchwyty służą do mocowania rynien dachowych systemu „BALTIC”
4. Nazwa i adres dostawcy i miejsca produkcji:

Metzink Sp. z o.o. ul. Jana Czochralskiego 4, Poznań, 61-248
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. polska Norma Wyrobu:
PN-EN 1462: 2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
Nazwa kredytowej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Raport z badań nr LK-02619/P/09, ITB Warszawa
Raport badań nr LK00-01392/14/Z00NK, ITB Warszawa
Raport badań nr LK00-01723/15/Z00NK, ITB Warszawa

Metzink Sp. z o.o.
ul. Jana Czochralskiego 4, Poznań, 61-248
telefon: 61 653 15 03, e-mail: handel@metzink.plstrona: www.metzink.pl
NIP: 7792415110

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

Blacha stalowa ocynkowana 1.00mm; 1.25mm;
gatunku minimum DX 51 D

Materiał
Odporność na korozję

Klasa odporności na korozję: A zgodnie z pkt. 5 PN-EN
1462:2006

Klasa nośności

Klasa nośności: H zgodnie z pkt. 6.2 PN-EN 1462:2006

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Poznań,
…………………………………………………………….

……………………………………………………….

miejsce i data wystawienia

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
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