
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. KY0/2014'1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KYO_Onnline

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art.ll ust.4:

KYO_ z dn. 01.08.2014

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Higiena osobista

4. Nazwa, zastrzeżonanazwa handlowa lub zastrzeżonyznak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Deante Antczak Sp. J. Al. Kościuszki3, 90-418 Łódź

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadaniaokreślone w art.12 ust 2

6. Systemlub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

określone w załącznikuV:

system oceny zgodności 4

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

( nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)

przeprowadził w systemie

( opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/ obliczeń - w

zależności od przypadku)



-.

( nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej)

wydał:

(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

Na podstawie:

(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

przeprowadził : w systemie:

( opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał:

( certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/ obliczeń - w zależności od przypadku)

9. Deklarowane wartości użytkowe

Zasadniczecharakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Możliwość czyszczenia spełnia

Trwałość spełnia PN-EN14428:2008
Odporność na uderzenia / spełnia
własności tłuczenia szkła

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:

Wojciech Borkowski

( dyrektor generalny)

Łódź, 01.08. 2014
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