DEKLARACJA wŁAŚclwoŚcl

Nr 31/20131L

l' NiepoMarzalny kod idenĘfikacyjny typu

wyrobu:

MLA

UzYTKowYcH

135

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

Wszystkie partie produktu od 01.07.2013r.
Data produkcji/partia produkcyjna - informacja umieszczona na wyrobie.

3, Przęwidziane pr:zez producenta zarrięrzonę
zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe _ PN.EN 13859.1:2010

specyfi kacj ą techniczną
4.

Nazwą zasttzęfona nazw a handlowa |ub zutrzefony

mak towarowy oraz adres kontaktowy producentą
wymagany zgodnie z art.

Il

ust. 5:

Folia antykondensacyjna MLA 135
Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43.300 Bielsko.Biała
lenko@lenho.com.ol

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktÓrego
pełnomocnictwo obejmuj ę zadania określone w art. 1 2

Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biała

ust. 2:

6' System lub systemy oceny i weryfikacji statości
właściwości
uŹytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:

System oceny zgodności 3.

7' W przypadku deklaracj i właściwości
użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną

Nr 1486, COBR PIB., Al. W. Korfantego 193 A,40-1157 Katowice

8. W przypadku deklaracji właściwości
uĄitkowych
doĘczącej wyrobu budowlanego, dla ktÓrego wydana

przeprowadził wstępne badania typu w systemie oceny zgodności 3

bada Nr 44106.
Nr. l30l"' TsUs Po. Box. 10/059 41 Tatrafiska Strba. Słowacja, przeprowadził wstęne badania
typu w systemie oceny zgodności 3 i lvydał sprawozdanie z badaró Nr. 165/200 6 i t66l2006.
i wydał sprawozdanie z

Nie dotyczy

została europejska ocęna techniczna:
9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze

.

c

harakterystyki

Właściwości
użytkowe

Zharmonizowa na specyfi kacj a
techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie

Siła rozciryająca.'

.wzdłuf
-w

poprzek

840+l-84 [N/50 mm]
690+/-70 [N/50 mm]

-wzdtuf

14 +/-5 I%J

Wydłużenie:

Wytrzymało śÓ na r ozdzieranie

-w

.wzdłuf

240 +/-2s [N]

PN-EN 13859-1:2010

w niski

.
.

odpomośćna sztucme starzenie:
odpornośÓ na przesiąkanie wody
Właściwości
mechaniczne przy
rozciąganiu:

.

.wzdłuf
-w

poprzek

Wydłużenie w kierunku:

-wzdłużnym

wl
65 +l-6 [N/50 mm]
35 +l-4 [N/50 mm]

rL +t-51%)

l0. waściwościużylkowe wyrobu o|(ręślone w pkt l i 2 są zgodnę z właściwośoianiuą/tkouTmi doktarowanymi w pkt 9. Niniojsza deHa.aoja właśoiwości
uą/t|ołych wydana zostajo na wyłąpzną odpowiedziabość produocnt& okręśIon9go w pkt 4.
Informsci. dodrtkotłc:
w},rÓb nie zawie.a substarcji niebczpi9cżnych wymięoioByoh w ilykazię REACH. Instrukoja uklodani8 alajdujc się tt8 stronie www.lenko.com'Dl
tNr. 1454' Instytut Mochanizaoji Butlowniatwa I cÓmictwa sk8lnego Biuro ceĄrfikacji i Aprobat Teohdcanyah prawny tontynua'or dzialaó coBR PIB
W iEieriu produoents podpisa(-a):

d, i ?.Ądu

lillriLNy

(nazwisko i stanowisko)

B

ielsko.B iał a' 2f .07 .20 |3
(miejsce i data uidania)
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