
WtOZAMOT Panel v
ptyty scienne PUR EPS
pfyty dachowe PUR EPS
plyty izolacyjne PUR PIR

• hurtownia stali
• blachodachowka
• blachy trapezowe
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Plyta warstwowa z rdzeniem PIR / Sandwich panel with PIR core: PolTherma® TS

DWUnr PL/0008/2014/01
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny fypu produktu /
Unique identification code of the product-type

Ptyta warstwowa w oktadzinacn metalowych z rdzeniem
izoiacyjno-konstrukcyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej
PiR: PolTherma® TS / Sandwich pane! with both sides metal
facings with rigid PIR insulating core: PolTherma® TS

2. Nr typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element.
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego
wymagany zgodnie z art. 11 ustep 4 / Type, batch or
serial number or any other element, which allows to
identify the construction material, required according
to the art. 11, p.4

Patrz etykieta CE i oznakowania na ptytach

See label CE and marks on the panels

3. Przewidziane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego wymagany zgodnie z majaca_
zastosowanie zharmonizowana, specyfikacja
techniczna,/ Article purpose provided by the
producer in accordance with the requirement of the
harmonized technical specification

Sciany zewne_trzne i wewnelrzne, sufity zgodnie z EN 14509 /

Internal and external walls, ceilings in accordance with the EN
14509

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub
zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 /
Name, registered trade name or registered trade
mark and contact address of the manufacturer,
required in accordance with art. 11, p. 5

Wtozamot Panel Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81,00-189
Warszawa, Polska

W stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
pelnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art.
12 ust. 2 / Where appropriate name and contact
address of the authorized representative, which
authorization includes duties mentioned in art. 12, p.
2

Nie dotyczy / Not apply

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci wyrobu budowlanego okreslonego w
zalaczniku V / System or systems of assessment and
verification of constancy of performance of the
construction product, specified in the attachment V

Reakcja na ogieri,
Odpornosc ogniowa - System 3
Pozostate pararnetry - System 4 /
Reaction to fire,
Fire resistance - System 3
Other parameters - System 4

WLOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedziba, 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-23J
KRS: 00001 143 92
REGON:9I03I8I43
S^d Rejonowy w Warszawie,
XII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Zakladowy: 700 000 zt

Zaktad Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddzial Wfoctawek

ul. Toruriska 85, 87-800 Wtodawek
tei. (+4854)41320 IS
fax, (+4854)4132067

biu rowloclawek@wlozamot. pi

Zaktad Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddziat Latkowo

Latkowo 35, 88-100 Inowroctaw
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26

biurolatkowo@wlozamotpl



WtOZAMOT Panel
ptyty scienne PUR EPS
ptyty dschowe PUR EPS
ptyty izolacyjne PUR PIR

• hurtownia stali
• blachodachowka
• blachy trapezowe
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7. W przypadku dekiaracji wlasciwosci uzytkowych
dotycz^cej wyrobu budowlanego objelego norma^
zharmonizowana^/ In case of the declaration of
performance concerning a construction product
covered by a harmonized standard

EN 14509

Jednostka notyfikowana ITB Warszawa nr notyfikacji 1488

Jednostka notyfikowana FIRES s.r.o. nr notyfikacji 1396 /

EN 14509

The notified body ITB Warszawa nr notification 1488

The notified body FIRES s.r.o. nr notification 1396

W przypadku dekiaracji wlasciwosci uzytkowych
dotyczapej wyrobu budowlanego dla ktorego zostaia
wydana Europejska Ocene_ Techniczna^/ In case of
the declaration of performance concerning a
construction product for which a European Technical
Assessment has been issued

Nie dotyczy / Not apply

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe / Declared
properties

Techniczne wfasciwosci wyrobu w odniesieniu do jego
konfiguracji oraz do wymagan rozporzadzenia CPR 305/2011 i
normy zharrnonizowanej EN 14509 sa^dost^pne wzafaraiiku
do dokumentow dostawy / The technical properties of the
product with respect to its configuration and the
requirements of ordinance CPR 305/2011 and the harmonized
standard EN 14509, are provided as an attachment to the
deiivery documents

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zostaia zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z ktorymi wyrob
jest zgodny: Nie dotyczy /

In case when the special technical documentation was applied on the basis of art. 37 or 38, requirements with which the product
conforms: Not apply

10. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 s^zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 /
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest wydana na wylaczn^odpowiedziainosc producenta okreslonego w pkt. 4 /
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

W imieniu producenta podpisal:

WLOCLAWEK.02-01-2014
(Me/see / data wydania)

Janusz Szczepaiiski PREZES ZARZADU

f/'m/'e / nazwisko: stanowisko)

WLOZAgiOT Panel
SpolKa z o.o.

Warszawa, ul. inflancka 5 lok. 81
NIP 888-21-81-231

WLOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzib^ 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21 -8! -231
KRS: 0000II4392
REGON:9I03I8I43
Sa.d Rejonowy wWarszawie,
XII Wydziat Krajowego Rejestru S^dowego
Kapitat Zaktadowy: 700 000 zt

Zaktad Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddziat Wfoctawek

ul. Toruriska 85, 87-800 Wtoctawek
tel. (+48 54)413 20 15
fax. (+4854)4132067

biurowloclawek@wlozamot.pl

Zaktad Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddziat Latkowo

Latkowo 35, 88-100 Inowroctaw
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26

biurolatkowo@wlozamot.pl


