
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/SET-FIX/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 Łącznik SET-FIX system

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego, wymagany zgodnie z art.  11 ust. 4: 
Numer  typu: 
 Łącznik SET-FIX system
Element umożliwiający identyfikację:
 Łącznik SET-FIX system wymiar Ø 100 mm, długość 155 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Łącznik  do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych wzmocnionych włóknami, 
wyrobów wytworzonych w procesie obróbki wtórnej i odpowiednich wyrobów pomocniczych 

Nazwa producenta, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres 
kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
 "SYSTEMY SET-FIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. PIŁAWSKA, nr 8, 50-538 WROCŁAW 

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
 Nie dotyczy

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określone w załączniku V:
 System  4

5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną:      nie dotyczy
 

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy)  nie dotyczy
 Wydał(-a/-o)   ..………………………………………………………………………………………………………………………...
   (numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)

Na podstawie        nie dotyczy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 (numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny)

nie dotyczy
Przeprowadził(-a/-o) ………………………. W  systemie…………………………………………………………………..
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) nie dotyczy
i wydał(-a/-o)…………………………………………………………………………………………………………………………….
(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)



7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze
charakterystyki

Właściwości użytkowe
Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na
zginanie

spełnia EN 14566+A1:2012

Odporność ogniowa NPD EN 14566+A1:2012

Nośność na
wyrywanie

≤350N EN 14566+A1:2012

Warunki
zastosowania

Wewnątrz i na zewnątrz
budynków

EN 14566+A1:2012

Max. obciążenie

Podłogi płyta wiórowa - ≤ 250 kg

EN 14566+A1:2012Sufit płyta gips-karton- ≤   19 kg

Sufit płyta wiórowa OSB -≤ 90 kg

 W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja 
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: 
 Nie dotyczy

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowanymi 
deklarowanymi w pkt 9. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał (-a)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Nazwisko i stanowisko)

 ……………………………………………………….             …..…..…………..……………………….........
       (miejsce i data wydania)                          (podpis)


