
Deklaracja właściwości użytkowych 
 

Nr 1/2013 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZB50A, ZB50B, ZB50C ZB110, ZB110Pion, 

ZB125, ZB160, ZB200 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4: 

 Zasuwa burzowa TYP1 (Ø50, Ø110, Ø125, Ø160, Ø200) 

 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 

 zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacja techniczną: 

 

 Urządzenie przeznaczone jest do zabezpieczania budynków przed wewnętrznym zalewaniem 

 ściekami zawierającymi fekalia i/lub bez fekaliów, stosowane jest w wewnętrznych systemach 

 kanalizacji działających grawitacyjnie. 

 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 

producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 

 Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT, Świlcza 147c, 36-072 Świlcza, Polska 

 

5. W stosowanych 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: 

 4 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 

zharmonizowaną: 

 Nie dotyczy. 

 

 (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy) 

 

 przeprowadził (-a/-o) w systemie  

 (opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) 

 

 i wydał (-a/-o)  

 (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, 

 sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku) 

 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 

wydana została europejska ocena techniczna: 

 Nie dotyczy. 

 (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy) 

 wydał  

 (numer referencyjne europejskiej oceny technicznej) 

 

 na podstawie 

 (numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny) 



 

 

 

9. Deklarowane właściwości użytkowe 

 

Informacja o parametrach z tablicy ZA-1 

Załącznika ZA do normy PN-EN 13564-1:2004 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Gazoszczelność wymaganie spełnione 

PN-EN 13564 

Wodoszczelność wymaganie spełnione 

Skuteczność wymaganie spełnione 

Odporność na temperaturę wymaganie spełnione 

Wytrzymałość mechaniczna wymaganie spełnione 

Trwałość wymaganie spełnione 

 

 

 W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja 

 techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: 

 Nie dotyczy. 

 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego 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: 

 

 

          Mariusz Zaklukiewicz, Kierownik zakładu 

  ………………………………………………………………….    

(nazwisko i stanowisko) 

 

 

 

 Świlcza, 2013-07-01                                                                               

 ……………………………..      ……………………………… 

 (miejsce i data wydania)        (podpis) 

 

 

 


