
  

                                                                                                                                                   

Tłumaczenie karty deklaracji właściwości użytkowych: 
 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
 
Nro. 002.CPR.FI875.2015-03-09 

 

 

1. Unikalny kod identyfikacyjny produktu:  
 
UNOTECH FI 875 P  

 

2. Typ, partia albo numer seryjny, pozwalający jednoznacznie okreslenie produktu:  
  

Dimensions Color Product number 

1 x 8 m szary 15601 

czerwony 15604 

czarny 15614 

 
 

3. Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją technicz-
ną przewidzianą przez producenta : 

 
Wierzchnia warstwa dachu. 

 

 

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa oraz adres kontaktowy producenta: 
 
Nordic Waterproofing Oy 
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja, Finland 
P. 010 851 1000 
www.kerabit.fi  

 

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu bu-
dowlanego określoną w załączniku V : 
  
AVCP 2+   
  
 

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego ob-
jętego normą zharmonizowaną: 
 
Zgłoszona jednostka certyfikująca fabryczna kontrolę produkcji VTT Expert Services nr 0809 
przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz 
ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji wydała certyfikat zgodności 
zakładowej kontroli produkcji (No.0809-CPD-0742). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                                                   

7. Deklaracja właściwości użytowych: 
 

Cecha Wartość Zcharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Odporność na ogień zewnętrzny BROOF(t2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13707: 2009 
 

Reakcja na ogień Class F 

Wodoszczelność pass 

Wytrzymałość na rozciąganie 
- wzdłużne 
- poprzeczne 

 
1200 N/50 mm, ± 250 
1000 N/50 mm, ± 250 

Wydłużenie 50 %, ±10 

Odporność na przyrost korzeni NPD 

Odporność na obciążenie statyczne 20 kg 

Udarność 1500 mm 

Odporność na rozrywanie gwoździem 350 N ± 50  

Wytrzymałość połączeń na odrywanie NPD 

Wytrzymałość połączeń na ścinanie 800 N/50 mm, ± 200 

Elastyczność starzeniowa 
- góra 
- spód 

 
-15°C 
-10 °C 

Starzeniowa odporność na płynięcie w 
wysokich temperaturach 

 
80°C 

Elastyczność 
- góra 
- spód 

 
- 20 °C 
- 20 °C 

Niebezpieczne substancje1), 2) Brak 

  

NPD (No Performance Determined) 

 
1) brak w zawartości azbestu oraz smoły węglowej 
2) w przypadku braku zharmonizowanej europejskiej metody badań, weryfikacji i deklaracji w 
sprawie dopuszczenia/ zawartość musi uwzględniać miejscowe prawa krajowe  
 

 

8. Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwo-
ściami użytkowymi w pkt 9 . 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowie-
dzialność producenta określonego w pkt 4. 

Podpisano w imieniu producenta przez: 

  
Lohja 9.3.2015 
 

 
 
Pertti Nurmi 
Development and Quality Manager 
Nordic Waterproofing Oy 

 


