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01. Niepowtarzalny kod identyfikujący typ wyrobu:
WTN 48149070

02. Numer typu, partii, serii lub inny element służący do identyfikacji wyrobu  
 budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:
nie ma zastosowania

03. Przewidziane przez producenta lub zamierzone zastosowania wyrobu  
 budowlanego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną normą techniczną:
Okładzina ścienna, która jest przede wszystkim naklejana na ściany wewnętrzne, ścianki 
działowe lub sufity w celach dekoracyjnych.

04. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i  
 adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Telefon: +49 202 6110 0
Telefax: +49 202 6110 495
Internet: http://www.erfurt.com
E-Mail: info@erfurt.com

05. W stosownych przypadkach nazwisko i adres kontaktowy upoważnionego  
 przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w  
 art. 12 ust. 2:
Dr. Christian Bockelmann
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Telefon: +49 202 6110 229
Telefax: +49 202 6110 89229
Internet: http://www.erfurt.com
E-Mail: c.bockelmann@erfurt.com

06. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu 
 budowlanego określone w załączniku V:
System 3  (według DIN EN 15102:2007+A1:2011 załącznik ZA tabela ZA.4)
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432
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07. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu 
  budowlanego objętego jedną ze zharmonizowanych norm:
DIN EN 15102:2007+A1:2011 załącznik ZA tabela ZA.4
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432

08. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu 
 budowlanego, dla którego została wydana europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

09. Zadeklarowana właściwość użytkowa

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana norma 
techniczna

Zachowanie w kontakcie z 
ogniem

C-s2,d0 lub lepiej Spraw-
dzenie po przyklejeniu na 
płycie gipsowo-kartonowej

EN 13501-1

Emisja formaldehydów wynik pozytywny EN 15102:2007+A1:2011
EN 1541

Emisja innych substancji 
niebezpiecznych:
• metale ciężkie i inne        
pierwiastki
• monomer chlorku wi-
nylu

wynik pozytywny
wynik pozytywny

EN 15102:2007+A1:2011
EN 71-3

Pochłanianie dźwięku charakterystyki nie określo-
ne

Odporność termiczna charakterystyki nie określo-
ne

Gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja  
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:
nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z  
 właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza  
 deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną  
 odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4
W imieniu i za producenta podpisał(a):

Dr. Christian Bockelmann, Ochrona środowiska/ BHP
(nazwisko i funkcja)

Wuppertal, dnia 01.11.2016 
(miejsce i data wydania)   (podpis)


