BALTIC FASTENERS Sp. z o. o.
ul. Jarzębinowa 10
PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99
tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71
e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Numer: DWU_MSD_001/17
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych nr 305/2011.
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MSD LxWxT
2. Typ, numer partii, serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 (4):

Zobacz: oznakowanie na etykiecie produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Mocowanie płyt warstwowych z ukrytym zamkiem do podłoża drewnianego i
stalowego
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 (5):

Baltic Fasteners Sp. z o. o., PL 11-034 Stawiguda, ul. Jarzębinowa 10
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w art. 12 (2):

Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w Załączniku V:

System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:

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

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
b)

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

EAD 330047-01-0602
c)

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-16/0734
d)

Nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki biorącej udział w ocenia zgodności wyrobu i
zakładowej kontroli produkcji:

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji 1488,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa;
a)

Numer certyfikatu zakładowej kontroli produkcji:

1488-CPR-0506/Z
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9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Załącznik 6, 7, 8 i 9

ETA 16/0734

Załącznik 6, 7, 8 i 9

ETA 16/0734

Załącznik 6, 7, 8 i 9

ETA 16/0734

Nośność charakterystyczna na
wyrywanie NR,k
Nośność charakterystyczna na
ścinanie VR,k
Parametry montażowe

10. Właściwości użytkowe wyrobu wskazanego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 4.
Podpisano w imieniu producenta przez:

Stawiguda 11.10.2017

……………….……………………………………………..

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
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