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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
National Declaration of performance

nr 01Nl2021

Nazwa i nazwahandlowa wyrobu budowlanego:
Name and trade name of the construction product:
System instalaryjny Vissen

Oznaczeńe typu wyrobu budowlanego :

Identification of the type of the construction product:
Rury PNlOn PN16, PN20, Stabi Glass i złączkiz polipropylenu oraz złączkiz PP_R z
wtopĘ mosiężną

zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses:
- w instalacjach grzewczych for heating systems

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Name and adress of the manufacturer and production site of the product:
Prandelli Polska §p. z o.o. uI. Budowlanych 40,80-298 GdańsĘ Polska

Nazwa i adres siedziby upowżnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Name and adress of the authorised representative , where applicable:
Prandelli Polska Sp. z o.o. ul. Budowlanych 40,80-298 Gdańskn Polska

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych:
National system applied forassessment and veryfication of constancy of perforTnance:
3

7. Krajowa specyfika techniczna:
National technical specyfication:

7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:
PN-EN ISO 15874z2Dt3-06 - Systemy przewodów rurowych ztworryw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP)
ATEST HIGIENICZII"Y B_BK -60210-0965121
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018 t0697 wydanie 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyFrkującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa dkredytowanego laboratoiium/laboratoriów i numer akredytacji:
Name of accredited certification body , number of accreditation and number of national
certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:

Prandelli Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, u[. Budowlanych 40; tet. (58) 76ż-84-50 fax. (58) 76ż-84-65; www.orandetti.pt
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy; KRS 0000167695; kapitat zaktadowy 2 236 0o0 PLN
REGON P-190066253; NlP 583-000-90-56; nr konta: Bank Pekao SA 65 1240 1268 1111 oo10 3984 3815
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7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:

Nie doĘcry. Not applicable.

Jedno stka oceny technicznej Akaj owa j ednostka oceny technicznej :

Technical Assessment BodyA.Jational Technical Assessment B ody :

Nie dotycry. Not applicable.

Nazwa akredYowanej jednostki certyf'rkującej, numer akredytacji i
Name of accredited cartification body, number of accreditation and

Nie dotyczy. Not applicable.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Declared Performance:

§

numer certyfikatu:
number of certificate:

9. Właściwości uZytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionych w
pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uĄrtkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dńa 16 kwietnia 2004r. O wyrobach
budowlanych, na vłyłączną odpowiedzialnośó producenta.
The performance of the product identified above is in comformity with all declared performance
in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on
construction products dated 16 April 2004 under the sole responsibilĘ of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał:
Signed for and on behalf of the marru

Gdansk 2.09.202l

Name and function
Piotr Kalkowski Wiceprezss Zarządu

Prandelli Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 40; tel. (58) 76ż-84-50 fax. (58) 76ż-84-65; www.prandelti.ot
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy; KRS 00001ó7695; kapitał zaktadowy 2 236 000 PLN
REGON P-1900ó6253; NlP 583-000-90-56; nr konta: Bank Pekao SA 65 1240 1ż68 11,11 0010 3984 3815

Zasadnicze charakterysĘki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań.
Essential characteristic of the
construction product for the intended
use or uses.

Deklarowane właściwości użytkowe.
Declared Performance.

Uwagi.
Remarks.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej. 95"C ( do 100 godzin : 100'C )

Minimalna temperatura pracy. - 50,c
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