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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 03

Nazwa i naała handlowa wyrobu budowlanego:
ElemenĘ systemu ZELKA do mocowania rur instalacyjnych.

Oznaczenie Ępu wyrobu budow lanego :

Mocowanie rury

zamierzone zastos ow anie lub mstos ow ania :
ElemenĘ §y§temu ZrcLKA są pr;zezln'aczone do podwieszania i mocowania rur instalacyjnych.
Obejmy stalowe pojedyncze, zawiasowe oraz obejmy stalowe pojedyncze z przłtłoczeniami mogą być stosowane do
mocowania rur spustowych w systemach rynnowych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZELKA Sp. z o.o., Psary Małe, ul. Folwarczna 8,62-300Września

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Wavin Polska S.A., Dobiezyńska 43,64-320 Buk

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uĘkowych:
§y§tem oceny zgodności 3

Kraj ow a spe cyJi kacj a t ech n i czna :

7ą. Polską Norma wyrobu., nie doĘczy
Nazwa akredytowanej jednostki cerĘfikującej, numer alłedytacji i numer krajowego cerffikatu lub nazwa alłedyowanego

7b. Krajowa ocena techniczną:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-87 57 12016

,nElementy §y§temu ZELKA do mocowania rur instalacyjnych"

Jednostką oceny technicznej /Kraj ow a j ednos tka oceny technicznej :

Nazwa akredytowanej jednostki cerffikujqcej, numer akredytacji i numer cerĘfikatu:
RAPORT Z BADAŃ nr LOW01-1867I1I/Z0OOWN
OPINIA SPECJALISTYCZNA nr OWN-OT-027 l20ll
RAPORT Z BADAŃ nr LZEOL-023221I61ZOONZE
OCENA TECHNICZNA nr 02322ll6lZOONZE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
ó1-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Deklarow ane właś ciw oś c i użytkow e :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamier zone go zastosowania lub zastosowń Deklarowane włŃciwości użytkowe

Materiały Zsodnięz AT, 5-815,7l20 6. pkt. 3.1

Kształt i wymiary Zsodnie z AT, 5-8,157l20 6, pkt. 3.2.1
Odporność na korozię Zsodnie z AT- 5-8157l20 6, pkt.3.2.5
Nośności charakterystvczne Zeodniez AT. 5-8757l20 6, pkt. 3.2.3

9. Właścirvości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi r.vymienionymi lv pkt 8 deklarorvanymi
rvłaścirvościami użytkowymi. Niniejsza krajorva deklaracja właściwości użytkorłrych rvydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16

krvietnia 2004 r. o rryrobach budorvlanych, na wyłączną odpowiedzialnośó producenta,

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Kluk, Prezes Zatządl

Psary Małe, 02,01,2017 r.
(miejsce i data wydmia)

ZEIKA §p. z o.o. Psory Mołe ul. tolwortzno 8, ó2-300 Wrze śnio; N lP 789-1 5,41,409, Tel. + 48 ó l 43 88 l 00; Flx. ó l 43 88 805, www.relko,pl; zelko@zelko.pl

Procuiemy zgodnie z lS0 900l oroz l§0 l400l dbojlr o iokoś(, innowo.yine le(hn0l0gie i środowisko nolurnlne.
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