
 

 

 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02/2022 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Odpływ liniowy, podłogowy (lista modeli w załączniku nr.1) 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: 

Kod kreskowy lub/i data, numer partii umieszczony na opakowaniu. 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną: 

Wpust prysznicowy ze zintegrowanym syfonem stalowym do stosowania w brodzikach prysznicowych 

(posadzkowych) .(nazwa handlowa: odwodnienie liniowe, odpływ podpłytkowy, odpływ liniowy, odpływ podłogowy, 

odpływ łazienkowy) 

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

ust.5: 

Gandalf S.K.A. ( ul. Bystrzycka 2a/2, 59-500 Złotoryja, Polska). 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania 

określone w art. 12 ust. 2: 

Nie dotyczy. 

6. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: system 4. 

7. Norma zharmonizowana: PN- EN 1253-1:200 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (nazwa i nr 

jednostki notyfikacyjnej, jeśli dotyczy): nie dotyczy. 

9. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla których wydana została europejska ocena 

techniczna: Nie dotyczy. 

10. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Zasadnicze właściwości Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Wygląd i wykonanie Spełnia (brak ostrych krawędzi i wad )   

 

 

PN- EN 1253-1:200 

Możliwość oczyszczania Spełnia (średnica otworu rewizyjnego – 30mm) 

Właściwości przeciwdziałające 

zapychaniu się 

Spełnia (swobodne przetoczenie kulki 8mm od wlotu do 

wylotu) 

Odporność na cykliczne 

działanie temperatury 

Spełnia (brak defektów po 1500 cyklach natrysku wodą o 

temp.180 C i na przemian 600 C) 

Wodoszczelność korpusu Spełnia ( brak przecieków po 15 min. od czasu 

uzyskania ciśnienia hydrostatycznego 10kPa) 

Przepływ wody  Spełnia (zmierzony przepływ przez kratę 0,66l/s.)  

 

11. Właściwości użytkowe wyrobu określa w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 10 oraz spełniają 

wymagania dotyczące naturalnej promieniotwórczości w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.1.2007 Dz. U. Nr 4 poz 

29.  

 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w pkt.4 

 

 

Złotoryja 7.11.2022r.                                                                                                                             ….……………………….……………………………………………… 

(miejsce i data wydania)                                                                                                                                                                        (Podpis i pieczęć firmowa) 


