
Deklaracja właściwości użytkowych nr 03/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
                                alabaster Finish- gotowa gładź szpachlowa

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:                                                                            

Numer partii podany jest na opakowaniu                          

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

alabaster Finish – przeznaczony jest do ostatecznego wyrównywania i
wygładzania  powierzchni  pod  malowanie.  Idealny  do  łączenia   płyt
gipsowo-kartonowych  z  użyciem  taśmy  zbrojącej.  Gładź  szpachlowa
Finish  może służyć jako wypełniacz dużych ubytków. Stosowana jest na
podłoża mineralne: tynki cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe oraz na podłoża porowate: cegły, bloczki, kamień naturalny.
Tworzy doskonały efekt końcowy - idealnie gładkie ściany i sufity.

  
4.Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5 
                                alabaster  Finish- gotowa gładź szpachlowa
                               „YARD” Sp. z o. o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
                                Zakład produkcyjny: Marwice 66, 74-120 Widuchowa
                                e-mail: yard@alabaster-yard.eu

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

6.  System  lub  systemy  oceny  i  weryfikacji  stałości  właściwości  użytkowych  wyrobu
budowlanego określone w załączniku V:
                                System 4

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: 
                                 Nie dotyczy
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9. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna

Reakcja na ogień A1 15824

Wytrzymałość na zginanie NPD EN 13963

Substancje niebezpieczne NPD EN 13963

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:

Andrzej Radkowski dokument został wygenerowany 
elektronicznie i nie wymaga podpisu

Szczecin 26.02.2015
(miejsce i data wystawienia)           (imię, nazwisko i podpis osoby  upoważnionej) 
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