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Krajowa Deklaracja ZgodnoSci nr: 33-SR-1/15

l. Producent wyrobui
,,BUDMAT" Bogdan Wigcek
09-407 Plock, ul. Otoliiska 25

Zaklad ProdLrkcyjny: Wlociawek, ul. Duninowska 9,87-800 Woclawek.

2. Nazwa wyrob|r: Rynny dachowe i akcesoria wyposazenia systemu PVC-U ,.ProAqua"
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu, PKWiU:
PKWiU 22.23 .19

4. Pt'zozl'aczenie izakres stosowania wyrobu:
Ryoly dachowe i akcesoria \rlposazenia z PVC-U do odprowadzania wody opadowej.

5. Specyfikacja techniczna:
Polska Norma PN-EN 607:2005 ,,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wynagaria i badania.

6. Dcldarowane cechy techniczne 8pu wyrobul

Szczegdiowe cechy techniczne zgodnc z specyfikacj4 techniczn4 wyrobu.

7. Na4va i numer akredytowanej jcdnostki cerfylikuj4ccj lub laboratorium oraz numer
certyfik,rtu lub raportu z badai typu, jcr€li taka jednostka brala udzid w zastosorvanym
systemi€ oceny zgodnoSci wyrobu budowlanegol
Nie dotyczy - System oceny 4

Deklaruj? z pelnq odpowiedzialDo(ci4, 2e wyr6b jest zgodny ze specylikacj4 rechnicznq wskazanq
w punkcie 5.

W imicniu producenla podpisal:
Z-ca Dyrektora Dzialu lnnowacji Produktowej Ma(ek Wisriewski

(nazwisko i slanowisko)

;t{/rz*tl/Plock dnia 05.02,2015r.
Podpis osoby upo$a2nioej



Vertimas ii lenku kalbos

kk'

Gaminio gamintojas

Salies atitikties dekla&cija nr. 33-SR-1/15

,,BUDMAT" Bogdant Wigcek
09-407, Ptock, ul. Otoliiska 25

Gamybos imone: Wloclawek, Ul. Duninowska 9, 87-900 Woclawek.

2. Gaminio pavadinimas: PVC-U sistemos ,,ProAqua" stogo latakai ir reikmenys.

3, Statistine gaminio klasifikacija:
PKWiU 22.23.19,

4. Gaminio paskirtis ir naudojimo sritis:
Lietaus vandeniui nuleisti skirti is PVC-U pagaminti stogo latakai ir reikmenys.

5. TechninG specilikacija:
Lenkijos standartas PN-EN 607:2005,,PVC-U stogo latakai irjungiamosios detales. Apibreztys,
reikalavimai ir bandymas".

6. Gaminio tipo deklaruojamos technines savybos:
Konkedios techninds savybes atitinka gaminio techdng specifikacij4.

7. Paskelbtosios sertilikavimo imonos arba laboratorijos pavadinimas ir num€ris bei
sertifikato arba tipo bandymq atskaitos numeris, jeigu tokia istaiga dallryavo taikytoje
statybinio gaminio atitikties vertinimo sistemoje:
Netaikoma. 4-oji vertinimo sistema.

Su visiska atsakomybe pareiskiu, kad gaminys atitinka 5-ajame punlde nuodlt4 techning
specifikaciia.

Ganintojo vardu pasirale
Naujq produktq skydaus direktoriaus pavaduotojas Marek WiSniewski

(pavade ir pareigos)

/paraiqs/
Plockas, 2015-02-05

lgalioto amens parasa
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Susiiita, sunumoruota 2 (du) lapai

2018 m. vasario 14 d.
A!, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,,INTERPRETUM" vertcja, prisiimu atsakomybl u, vertimo is
lenkrl i lietuviq kalb4 teisingum4.

VertimU biuras UAB "INTERPRETIJM'
Imones kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva
Tel.: (8-3?) 24 00 96, +310 699 11138
Faksasr (8-37) 24 00 96
EI.pastas: interpretum@inbox.lt
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