
Krajowa Deklaracja ZgodnoSci nr: 33-SR-3/15

1. Prodrcent rvyrobu:
,,BUDMAT" Bogdan Wigcek
09-407 Plock, ul. Oroliiiska 25

Zaklad Produkcyjny: Wioclawek, ul. Duninowska 9, 87-800 Wlociawek.

2. Nazrva *yrobu: Uchwlty rynnowe ,,ProAqua', (Haki rynnowe) - doczolowe (okapowe) i
kokwiowe.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu, PKWiU;
PKWiU 22.23 .19
PKW|U 28.75.2',1-37.41

4, ?rrezlraczenie i zakr6 stosowania wyrobu:
Mocowanie rynien dachowych ,,ProAqua" wykonanych zgodnie z pN-EN 607:2005.

5. Specyfikacja techniczna:
Polska Norma PN-EN 1462:2006 tJchw).ry do rynien dachowych. Wymagania i badania.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Szczeg6lowe cechy technicale zgodne z specyfikacj4 techniczn4 wyrobu.

7. Nazws i oumer akredytowancj jcdnostki c€rtylikujqcej lub lAboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badai typu, jeZeli taka jednostka brala udzial w zastosowanvm
systcmic occny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Nie dotyczy - Systen oceny 4

DeHarujg z. pelnq odpowiedzialnosci4, Ze wyrdbjest zgodny ze specyfikacjq techniczn4 wskazanq
rv prrnkcie 5,

W imieniu produceflta podpisal:
Z-ca Dyrektora Dzialu hnowacji Produklowej Marek Widniewski

(nazwisko i stanowisko)

2t/"1*t4 i-i{.t.*|J 4 lPlo.k dnia 05.02.2015r.
Podpis osoby upowa2nionej



Veltimas i! lenku kalbos

Salies atitikties deklaraciia nI. 33-SR-3/15

1. Gaminio gamintojas
,,BUDMAT" Bogdant Wigcek
09-407. Plock. ul. Otoliriska 25

Gamybos !mon€: Wloclawek, Ul. Duninowska 9, 87-900 Woclawek.

2, Gaminio pavadinimas: stogo latakq laikikliai ,,ProAqua" (stogo latakq kabliai) - tvirtinami pri€
priekines lentos (kamizo) ir tvirtinami prie gegniq.

3. Statistinb gaminio klasifikacijal
PKWiV 22.23.t9,
PKWiU 28.',15.27-37-41

4. Gaminio paskirtis ir naudojimo sritis:
Pagal standaft4 PN-EN 607:2005 pagamintiems stogo latakams tvirtinti.

5. Technind specilikacijar
Lenkijos stardaxtas PN-EN 1462;2006 ,,Stogo latakq laikikliai. Reikalavimai ir bandymas".

6. Gaminio tipo deklaruojamos techninos salybds:
Konkredios techninds savybes atitinka gaminio technin? specifikacij4.

7. Paskelbtosios sertilikavimo imoncs arba laboratorijos pavadinimas ir numeris bei
sertifikato arba tipo bandymq atskaitos numeris, jeigu tokia istaiga dal'ryayo taikytoje
statybinio gaminio atitikties vertinimo sistemoje:
Netaikoma. 4-oji vertinimo sistema.

Su visiSka atsakomybe pareiskiu, kad gaminys atitinka 5-ajame punkte nurod),t4 technin€
specifikacij4.

qamintojo vardu pasirase
Naujrl prcduktq sklriaus direktoriaus pavaduotojas Marek Wisniewski

(Pavarda ir Par€igos)

.../sqru!s.s./.......Plockas, 2015-02-05
lgalioro asmens para3*s



Susiuta, sunumeruota 2 (du) lapai

2018 m. vasario 14 d.
A5, Natali.ja Tkadenko, vertimq biuro ,,IN'IERPRETUM" vertCja, prisiimu atsakomyb9 uZ vertimo i!
lenkq i lietuviq kalbq teisingumq,

Vertimq biuras UAB "INTERPRETUM"
Irnon€s kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Liotuva
Tef.: (8-3?) 24 00 96, +310 699 17138
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.pastas: interpretum@inbox.lt
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