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1. Producent wyrobu: GROHE AG D-58675 Hemer, Hauptstrasse 137, Niemcy

1a' PŻedstawicie|W Po|sce: GRoHE PoLsKA sp. z 0.0.02-670 Warszawa, u|. Puławska 182

2. Nazwa wyrobul zestawy insta|acyjne RAPID sL do montażu ścian instaIacyjnych
zestan.y montażov{e to kształtowniki, ramy, vGporniki i płyty systemu konstrukcyjnego MPID sL wraz z wyposażeniem (zbiomik
Iub automat spłukuiący, urządzen|e uruchamiaiące spłukiwBnie, przyłącza rurowe i e|astyczne oraz kształtki uszcze|ki i armatula)
Asońyment zawiera następujące zestawy i wyroby:
- zestawy montażowe Rapid sL do misek ustępowych Wc
- zestawy montażowe Rapid sL do pisuarów
. zestawy montażowe Rapid sL do umywa|ek
- festawy montaźowe Rapid sL do bidetów
- zestawy montażowe Rapid sL do misek ustępowych Wc d|a osób niepełnosprawnych
- zestawy montażowe Rapid sL do umywa|ek dla osób niepe.łnosprawnych
- zestawy montażowe Rapid sL do uchwytów d|a osób niepełnosp.awnych
- ramy i e|ementy Rapid sL bez wyposażenia insta|acyinego
- elementy systemu Rapid SL do mocowania armatury w tym e|ementy i zestawy odpływowe
. szyny montażowe do szeregowego montażu urządzeń sanita.nych systemu Rapid sL i Uniset
. ptyty do zabudowy ram montażowych

3. Klasyflkacja wyrobu: PKW|U 2004; 28.11.10.33.36 ; PKW|U 2008: 25.11.10.0

4. Przeznaczenie , taltes slosowania wyrob-.
zestawy montażow€ MP|D sL prreznaczone są do t.tykonywania śGian insta|acyjnych i zabudowy e|ementów instalacji
Wodociągowej i kana|izacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych. system konstrukcyjny do zabudowy suchej w ścianach z pM
gipsor.,o.kańonowych. Ramy sto'iące naleł mocować do podłoża o ltiytzymałości co najmniej odpowiadającego k|asie betonu
c12/15' t.vg PN.EN 206.1:2003 a do obudovry na|eł stosolinć płltty o grubości co najmniej 18 mm. Wyroby mogą być stosowane
w środoMsku o |Gtegorii korozyjności atmoslery c1' c2 i c3 W PN.EN |s0 129442:2001. Do montażu i insta|owania pEyborów
sanitarnych na|eży stosować śruby itrzpienie gwintowane k|asy 5.8 |ub wkręty samowiercące k|asy 8.8.

5. Speclikacja Techniczna;
Aprobata Techniczna nr AT-15-785212011 p.t'| ', zestaw e|ementów systemu RAPID sL i UN|SET

do wykonywania ścian insta|acyjnych i montażu p|zyborów sanitarnych typu GRoHE "

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
. Wymiary zgodne z dokumentacją i rysunkami 1 do 88 AT.'l5.7852, odchyłki graniczne wymiaróW k|asa ,'c'' wg PN.EN 22768.

1:1999 a kształtu k|asa ''k'' tĘ PN.EN 22768.2:1999
. odpomość na obciążenie użytkolw:

> wiszących misek ustępowych, mierzone w od|egłości 350i 500 mm od ściany: 4,0 kN pŻy max. odkształceniu doraźnym 20
mm I trwałym 4 mm

> wiszących misek ustępov/ych d|a niepe|nosprawnych, mierzone w od|egłości 500n00 mm od ściany: 4,0 kN przy max.
odksztalceniu dorażnym 22 mm itrunłym 5 mm

> pisuaróu mierzone w od|egłości 300/300 mm od ściany: ,| kN prry max. odksdałceniu doraźnym 4 mm i trwałym 2 mm
> umywa|ek, mie.zone W od|egłości 280/550 mm od ściany: 1,5 kN przy max. odksztalceniu dolaźnym 12 mm it.r.t,ałym 4 mm
; bidetów, mieŻone w od|egłości 350/500 mm od ściany: 4,0 kN prry max. odksztalceniu doraźnym 20 mm i trvałym 4 mm
> zaworów u.ypły\..ot.!/ych do baterii, mierrone w od|egłości 100/280 mm od ściany: 0,25 kN prry max. odkształceniu

doraźnym 2 mm itNałym 1 mn
). poręcry iuchwytówd|a niepe|nosprawnych, mieŻone w od|egtości 700[50 mm od ściany: 1,0 kN prfy max. odkształceniu

domźnym 20 mm i trr.vałym 4 mm
. Wlrrymalość ściany insta|acyjnej na ud€Żenie workiem 50 kg z energią 120 Nm otaz ku|ką sta|ową o masie 0,5 kg z

energią6 Nm.
. Potłłoka cynkowa ognioua o grubości 275 g/m2 |ub o grubości 14l} um iponiloką ma|arskąo grubości 60 pm

7' Nazwa i numer akredytowanej jednostki cerlyfikującel |ub |aboratorilm oraz nlmer ceńyfikalu |ub numer raportu z badań typu' ieże|i
takajednoslka brała udfiałW zastosowanym syslemie oceny zgodnościWyrobu budow|anego
Nie dotyczy

Dek|aruję z pełną odpowiedzia|nością że wyrób budow|any jest zgodny ze specyfikacjątechniczną v,skazaną w pkt 5.

(LnĘ' nazwisko, sianowisko i
Warszawa, dnia 24.03.2011 r.

Grze


