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Sufit napinany DPS
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego:
Numer sufitu umieszczany na opakowaniu wyrobu
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą

3

zastosowanie zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:
Sufity dekoraryjne do pomieszczeń zamkniętych
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarovvy oraz adres kontaktowy producenta:
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Grupa DPS Sp. z o.o., ul. Krakowska B5A, 40-391 Katowice
System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych wyrobu budowlanego:
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System
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W przypadku deklaracji właściwości
uĄĄkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
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Deklarowane właściwości
użytkowe:
Reakcja na ogień: (zgodnie z PN-EN 13501-1:2004): klasa B-s2,d0
Przepuszczalność pary wodnej (zgodnie z ISO 2528 09/2001) <50 glmz.24h
Uwalnianie substancji niebezpiecznych

:

wynik pozytywny

Stabilność wymiarów po ekspozycji na wilgoć w atmosferze chlorowanej (zgodnie z PN-EN L47I6:20o5):
o/o

0,35
0,20

o/o

wzdłuż kierunku kalandrowania

w poprzek kierunku kalandrowania

Trwałośćbanły (zgodnie z PN-EN ISO 105-802:2006 Met.3): > 6
Stabilność wymiarów po ekspozycji na ciepło (zgodnie z PN-EN 14716:2005(U)) załącznik E:
-0,23

o/o

+0,07

w kierunku wzdłużnym

o/o

w kierunku poprzecznym

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (zgodnie z PN-E$I ISa 527-I,527-3:1998):
1B,7 N/mmz w kierunku wzdłużnym
17,1 N/mmz w kierunku

poprzecznym
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Wydłużenieprzy zerwaniu (zgodnie z PN-EN lSO 5ż7-t,527-3:1998))
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o/o

w kierunku wzdłużnym

2I9

o/o

w kierunku popźecznym

Zgrzewalność(zgodnie z PN-EN 14716:200§(U) załączntk F: Q = 9,g
Właściwości
użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.
Niniejsza deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnośćproducenta określonego
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