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KRAJOWA DEKLARACJA WŁASC IWO ŚCI UZYTKOWYCH
National Declaration of Performance

nr 01/VS/19

i. Nazwa inazwahandlowa wyrobu budowlanego:
Name and trade name of the construction product:
System instalacyjny Vissen PERT

2. Oznaczęnle typu wyrobu budowlanego:
Identification of the type of the construction product:
Rury PN10 PERT Ęp II zbarierą anĘdyfuzyjną EVOH

3. Zamięrzone zastosowanie lub zastosowania:
intended use or uses:
- w instalacjach grzewczych for heating systems

4. 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. ul. Budowlanych 40,80-298 GdańsĘ Polska

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

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
National system applied forassessment and veryfication of constancy of perfofinance:,J

7. Krajowa specyfika teclniczna:
Nationa1 technical specyfi cation :

7a. Polska Norma wyrobu:
Polish produet standard:
PN-EN ISO 21003-2:2008 - ,,Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji
ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli - Część 2: Rury"
PN-EN ISO 22391:2010 - ,rSystemy przewodów rurowych zhłorryw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -PolieĘlen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT)"
Nazwa akredy,towanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacj i :

Name of accredited certification body , number of accreditation and number of national
certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:
AENOR Product Certificate Plastics nr akredytacji 001/006598
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PsryĘEŁLI V
7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment :

Nie dotyczy. Not applicable.

Jedno stka oceny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny technicznej :

Technipal Assessment BodyA{ational Technical Assessment Body:

Nie dotyczy. Not applicable.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i
Name of accrędited cartification body, number of accreditation and

Nie dotycry. Not applicable.

8. Deklarowane właściwości użltkowe:
Declared Performance:

numer certyfikatu:
number of certificate:

Zasadnic zę charakterystyki wy,obu
budowlanego d|a zamier zone go
zastosowania lub zastosowań.
Essential characteristic of the
construction product for the intendęd
use or uSeS.

Deklarowane właściwości uż,"tkowe.
Declared Performance.

Uwagi.
Remarks.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej. 90"C ( do 100 godzin : 100'C )

Minimalna temperatura pracy. - 50"C

9. Właściwości uZytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionych w
pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004t. O wlrobach
budowlanych, na wyłączną odpowiedzialno śó 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 2.08.2019

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

PRANDELLI POL§KA §p. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul, Budowlenych .t0

Sokretariat (058) i62 81 50, Fax (058) 762 E4 65
Biuro Spaedazy (058} 762 S4 55, NlP 58$00tr9&56
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