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t. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwijedno i  dwuskrzydtowe z prof i l i  a luminiowych

z przekładkq termicznq systemu FR90 do stosowania
w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR

2.

3 .

4.

Windows 2000 E.  Domaszk,  E.  Główczewski  sp '  j
Producent, adres:

ul .  Sobiesk iego 23;84-230 Rumia

W stosownych przypadkach nazwa i adres jw

kontaktowy upoważnionego przedstawic ie la :
System Iub systemy oceny i weryfikacji statośc
wtaściwości użytkowych wyrobu budow|anego: System 3 d|a normy ĘN 14351.1+A2:2016-10

5' Zharmonizownaspecyf ikacjatechniczna:
EN 14351-1+A2:20t6-L0
EN 16034:2014-I!

6 " lFt Rosenheim Gmbh, Noti f ied Body 0757
lednostka lub jednostk i  notyf ikowane: Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja Nr. 1488

Certbud Sp. z o.o.Notyfikcja Nr. 2310

7 . Dek|arowane właściwości użytkowe wyrobu
budowlanego

* D|a drzwi dwuskrzydtowych o wymiarze 2550x2500 zszybq6/14/4/L4/E|3o20 mm} Po|f|am Ug=0,6 Wm2x

Właściwości użytkowe okreś|onego powyżej WYrobu sq zgodne z zestaWem dek|arowanych

wtaściwości użytkowych. Niniejsza dekIaracja wtaściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzqdzeniem (UE) nr 3o5/2oIL na Wyłqcznq odpowiedziaIność producenta okreś|onego powyżej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

w$tfr r000
8,bomaesh, spJ,

84-230 RU
tel. +46 56 6

Sobiesk iego 23
x +48 58 671-07"13

' Tasadnicze charakterystyki Właściwości
użvtkowe

Zharmonizowana specyfikacja
technicila

odporność na obciqżenie wiatrem
Ciśnienie próbne P1(Pa)
Ugięcie ramy

L
(400Pa)
c Ś11300

EN 14351-1+Af:20L6-t0

Wodoszczeln'ość ńieosłonięte (A)
Ciśnienie pró6he (Pa)

4A
1s0(Pa)

Przepuszczalhość powietrza
Max. c iśnienie próbne (Pa)

-Referencyjna przepuszczaI ność powietrza przy 100Pa
(m3/h*m2) lub (m3*h*m)

4
600 Pa

3m37h*11z
0,75 m3/h*m

Przenikalność ciepIna * Ud= 1,33 Wm'K
Właściwości związane z piomieniowaniem
Wspótczvnnik promieniowania słonecznego (g)

52,4

Substancje niebezpieczne Nie posiada
Właściwości akustyczne *

IzoIacviność akustvczna Rw(C;CtrXdB)
44(-2,-s)dB

odporność na uderzenie ciałem miekkim i ciężkim rslEs
Nośność urzadzeń zabezpieczających Zapewniona

Wysokość min.2000 mm
odporność oqniowa Et260

EN 16034:20L4-LL
Dvm0'szczelnaść 5.,5rrn

Zdo|ność do zwo|nienia zapewntona

SamozamvkaIność Klasa C

Trwałość zdo|ności do zwalniania NPD

Trwałość samozamykaIności
- test wielokrotnego otwierania/zamykania
- trwałość korozvina
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