Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 03/10/2018
1.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Baterie mechaniczne SEA-HORSE – SONIA, KATE, LUCY, RETRO.

2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3.

BJ100, BJ101, BJ102, BJ102/1, BJ103, BJ104, BJ105, BJ105/1, BJ105/2, BJ106, BJ108, BJ109, BJ501, BJ502, BJ503, BJ504, BJ505, BJ505/2, BJ506,
BJ507, BJ508, BJA601, BJA602, BJA603, BJA604, BJA605, BJA606, BJA901, BJA902, BJA903, BJA904, BJA905, BJA906.
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do

celów higienicznych (toalety, łazienki, itp.)
4.

Nazwa i adres siedziby producenta wyrobu/miejsce produkcji wyrobu: FUZHOU SHI SHENHANG SANITARY WARE CO.,LTD,
FUBEI DISTRICT OF FUZHOU JIANGXI. CHINA

5.

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : P.H.U. METAL-HURT. SP.J. BATOREGO 54, 87100 Toruń

6.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4

7.

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-EN 817:2008
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
--7b. Krajowa ocena techniczna:
--Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
--Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
---

8.

Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne

2,5±0,05Mpa

-

Szczelność

Brak przecieków

-

Grupa akustyczna

II

-

Odporność na żużycie mechaniczne

spełnia

-

Klasa przepływu

A

-

Graniczne parametry stosowania

Zalecana zakres stosowania

9.

ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)
ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)
temperatura ≤ 90ºC
ciśnienie 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar)
temperatura ≤ 65ºC.
nominalna wielkość przyłącza: ½”

-

-

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał:
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