
 

 

Deklaracja właściwości użytkowych  

Nr: AGSO-7  

dla wyrobu: 

ALFA COLLAR 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

AGSO-7 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego wymagany zgodnie z art. 11(4): 
 

Numer partii umieszczony na produkcie. 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 
Patrz ETA 15/0626 
 

Przejście rurowe Nieizolowany rury z tworzyw sztucznych 
Zakres stosowania 

zgodnie z ETA 15/0626 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz nazwa i adres kontaktowy 
producenta wymagany zgodnie z art. 11(5): 
 

ALFA COLLAR 

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. 

ul. Nowa 17, Stara Iwiczna 

05-500 Piaseczno 

 

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela 
odpowiedzialnego za zadania określone w art.12(2): 
 

Nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określone w Aneksie V: 

System 1 

 



 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętej normą 
zharmonizowaną: 

Nie dotyczy 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana 
została Europejska Ocena Techniczna:   
 
ETA 15/0626 wydana przez Werrimgton Certification Limited na podstawie ETAG 026 cześć 1 i 2. 
Wydano certyfikat stałości użytkowych 1121-CPR-JA5087.  
 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Wyniki/zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień Klasyfikacja E wg EN 13501-1 

Odporność na ogień Wg ETA 15/0626 – Aneks A 

Substancje niebezpieczne Wg ETA 15/0626, punkt 1.5 

Trwałość I użyteczność 
Z1 (O/+400C) produkt przeznaczony do stosowania w wewnętrznych 

warunkach o dużej wilgotności (85%), zgodnie z EOTA TR024 

Inne Nie dotyczy/ Nie określono 

 

10.  Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowanymi 
deklarowanymi w punkcie 9.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w punkcie 4.  
 
W imieniu producenta podpisał: 

Michał Szyjkowski, Prezes Zarządu 

(Nazwisko i stanowisko) 

 

 

         Piaseczno, 29.09.2015r.    
 

  

Miejsce i data wydania     Podpis  

 


