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Gdansk 2.0I.2017

U ŻYrKOWYCH
performance
National Deilaration of

nr 0tlCl2017

1. Nazwa inazwahandlowa

wyrobu budowlanego:
Namę and trade name of the construction product:
System instalacyjny COPRAX

2.

3.

Oznaczenię typu wyrobu budowlanego:
Identification of the §pe of the construction product:
Rury PN10, PN16o PN20, Fibra Aqua i złączkiz polipropylenu oraz złączkiz PP-R z
wtopką mosiężną

zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses:

-

w instalacjach wody zimnej i ciepłej wewnątrz budynków, służących do przesyłania
wody przeznaczonej do spoĘcia przez ludzi i nie przeznaczonej do tego celu
to be used for hot and cold water installations inside buildings for the conveyance of water
whether or not the water is intended for human comsumption

-

w instalacjach grzewcrych for heating systems

4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce prodŃcji wyrobu:
Name and adress of the manufacturer and production site of the product:
Prandelli S.p.A. Via Rango,58,25065 Lummezane @S), Włochy

5.

Nazwa i adres siedziby upoważnionego 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 GdańsĘ Polska

6.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwościuzytkowych:
Nationa] system applied forassessment and veryfication of constancy of perfonnance:
3

7.

Krajowa specyfika techniczna:
National technical specyfi cation:
7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:
PN-EN ISO 15874:2013-06 - Systemy przewodów rurołvych ztworryw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropyten (PP)
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceĄfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of nationa]
certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:

Prandetli Polska Sp. z o.o.
80,298 Gdańsk, u[. Budowlanych 40; tet. (58) 76ż-84-50 fax. (58) 76ż-84-65; www.prandetli.pt
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Vll Wydziat Gospodarczy; KRS 0000167695; kapitał zakładowy z zso ooo pl_tl
REGON P-190066253; NlP 583-000-90-56; nr konta: Bank Pekao SA 65 1ż4O 1ż68 1111 OO1O 3984 3815
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DVGW CERT GmbH Dakks nr akredytacii D-ZE-16028-01-05
IIP S.r.L. Instituto Italiano dei Plastici S.r.L. nr akredytacji no. 006 rev. 16
7b. Krajowa ocena techniczna:

National Technical Assessment:

Nie dotyczy. Not applicable.
Jednostka oceny technicznej/Ifuajowa jednostka oceny technicznej :
Technical Assessment BodyAtrational Technical Assessment Body :

Nie dotycry. Not applicable.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer cerĘfikatu:
Name of accredited cartification body, number of accreditation and number of certificate:

Nie dofyczy. Not applicable.

8.

Deklarowane właściwości
uZytkowe:
Declared Performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlane go dla zanier zone go

zastosowania lub zastosowń.
Essential characteristic of the
construction product for the intended

Deklarowane właściwościużytkowe.
Declared Performance.

Uwagi.
Remarks.

use or uses.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej.

Minimalna temperatura pracy.

9.

95"C ( do 100 godzin : 100"C )
- 50"c

Właściwości
uZytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionych w
pkt 8 deklarowanymi właściwościamiuzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dńa 16 kwietrria 2004r. O wyrobach
budowlanych, na wyłączną 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 responsibility of the manufacturer.

Gdńsk 2.01.2017

W imieniu producenta podpisał:
Signed for and on bęhalfofthe manufacturer by:

PĘANDELL| POLSKA

Sp. z o.o.

80-298 6dańsk, ul. Budowlenych 40
§ekretariat (058) 762 84 50, Fax (058) 762 E4 65
Bium

Sradał (068)

762 84 55, t{lP
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Name and function

Piotr Kalkowski Wiceprez es Zarządu

Prandelli Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ut. Budowlanych 40; tet. (58) 762-84-50 fax. (58) 76ż-84-65; www.orandelti.pt
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Vll Wydział Gospodarczy; KRS 0000167ó95; kapitał zakładowy 2 236 OO0 PLN
REGON P-190066253; NlP 583-000-90-56; nr konta: Bank Pekao SA 65 1240 1268 1111 OO1O 3984 3815

