
DE KLARACJA WT.ASCIWOSCI UZYTKOWYCH
ROZPORZADZENIE PARU$EN|U EUROPEJSQEGO t MOY (UE) NR 3O5/2O77

1020
17

Nr O2ISK/U ERFE/ 17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ERFE UN,

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiaj4cy identyfikacjq wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art.11 ust.1:

ERFE Uni System Kominowy fi 7OO, 72O, 74O, 760, 78O, 2OO, 22O, 25O,3OOt 35Ot 4OO

3. Przewidzianeprzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z majacazastosowanie
zharmonizowanq specyfikacj4 tech nicznq

System kominowy z izolacj4 z welny skalnej do odprowadzania spalin z urz4dzei grzewczych opalanych paliwem
stalym, olejem opalowym lub gazem (w mokrych lub suchych warunkach pracy) o temperaturze nie
przekraczajlcei 600 stopni Celsjusza - warunki suche, lub 4OO stopni Celsjusza warunki mokre, pracuj4cy w
podcidnieniu, odporny na po2ar sadzy,

EN 13063-1 T600 N1 D3 Gso
EN 13063-2 T400 N1 W3 O (s0)
EN 13063-3 T600 Nl D3 G50
EN 13063-3 T400 N1 W3 O (s0)

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.
11 ust.5:

Nazwa handlowa: ERFE Uni System Kominowy

Producent: KOK sp, z o.o.
78-278 Sokoly, ul. Kolejowa 33

Adres zqkladu 78-278 Sokof, ul. Kolejowa 33

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kt6rego pelnomocnictwo obejmuje zadania
okre6lone w art. 12 ust,2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalo6ci wla6ciwoSci uzytkowych wyrobu budowlanego okre6lone w zalqczniku V:

System 2+
7. W przypadku deklaracji wlaSciwo6ci uzytkowych dotyczEcej wyrobu budowlanego objqtego normq zharmonizowanq:

Nr jednostki IO2O

Nazwa jednostki TZUS Technicky A Zkusebni Ustav Stavebni Praha s.p. (Budowlany Instytut Techniczno-
Budowlany Pragat Zaklad Paistwowy) Prosecka 877/76a, 19O OO Praha 9, Czech Republic

przeprowadzil w SYSTEMIE 2+ wstepnE inspekcjq zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadz6r,
ocenq i ewaluacjQ zakladowej kontroli produkcji i wydal certyfikat zgodnoici zakladowej kontroli produkcji nr:
IO2O-CPR-OSOO 5434 7; 7O2O-CPR-O3OO|4342; 7 O2O-CPR-O30o s4343

B. W przypadku deklaracji wla6ciwo5ci u2ytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana zostala europejska ocena
techniczna

Nie dotyczy

9. Deklarowane wla6ciwo:ici uzvtkowe

Deklarowane zharmonizowane wla5ciwo6ci uiytkowe
EN 13O63-1:2OO5

+41,|2007
EN 13O63-2:2O05

+A1:2OO7
EN 13O63-3:2OO5

Odpornoii ogniowa przy kierunku dziatania z
wewnatrz na zewnltrz G(s0) o(s0) G(so), o(50)

Odpornde ogniowa przy kierunku dzialania z
zewnEtrz na zewn4trz NPD NPD NPD

Szczelnoi6, przeciek N1 N1 N1

Op6r przeni kania ciepla Fi 140-R58, Fi 160- R52, Fi 180-R46, Fi200-R38, Fi220 -R54, Fi250- R55,
Fi300-Rs4

Odporno6i na szok termiczny T600 c(s0) T400 o(s0) T600 G(so)
T400 o(s0)

Wytrzym aloii na 6ci s ka n i e ka n alu w ew n qt rz n ego Kryteria spelnione



Ma ksyma I na wysokoii obu dowy 35mb 35mb 35mb

Wytrzymalo!( na iciskanie material6w lqczqcych -
kanalu wewnQtrznego Kryteria spelnione - min M10

Wytrzymatoii na lciskanie obudowy komina Kryteria spelnione

Wytrzymaloi1 na iciskanie material6w l4czqcych -
obudowy zewnetrznej Kryteria spelnione - min M2,5

TrwaloiC szczelnoici Kryteria spelnione

Odpornoii na czynniki chemiczne, korozjq,
szczelnoS6, przecieki, kwasoodporno1t D3 W3 D3, W3

OdpornoSe na przemienne zamarzania i odmarzanie NPD

Opory przeplywu, 1rednia szorstkoSA r=0,0015m

W sp 6lczy n n i k o po rdw m i ej scowy ch E-1

Wytrzymalo11 na 6cis ka n i e ksztaltki p rzylqcznej
otworu wyczystnego >50kN

10. Wla6ciwoici u2ytkowe wyrobu okre6lone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wla6ciwo6ciami u2ytkowymi deklarowanymi w pkt,9
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