KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 01.005/2014
1. Producent wyrobu budowlanego:
RAWLPLUG SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska
Zakład produkcyjny: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT
 Indeksy: KT
 Materiały: stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT powinny być wykonane ze stali zwykłej, węglowej,
w klasie własności mechanicznych 5.8 według normy PN-EN ISO 898-1:2009 i pokryte warstwą cynku
o grubości nie mniejszej niż 5 μm, spełniającą wymagania normy PN-EN 10152:2011.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 25.94.11.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Łączniki rozporowe KOELNER KT przeznaczone są do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych
elementów w podłożu z betonu zwykłego klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003 lub
w podłożu z cegieł ceramicznych, pełnych o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 15 MPa (klasy nie niższej
niż 15) według normy PN-EN 771-1:2011. W przypadku zamocowania w podłożu z betonu, nie może to być
beton zarysowany. Łączniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, aprobatą techniczną
oraz z zaleceniami producenta.
5. Specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4238/2012 + Aneks nr 1
Instytut Techniki Budowlanej
PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Zgodnie ze specyfikacją techniczną AT-15-4238/2012 + Aneks nr 1
7. Nazwa, adres i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa, PL 00-611 Warszawa; akredytacja nr AC 020
Certyfikat Zgodności ITB-1630/W
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby wymienione w pkt. 2 niniejszego dokumentu
i wprowadzane do obrotu przez RAWLPLUG SA są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.
Pełnomocnik Zarządu do spraw Systemów
Zarządzania Jakością i Środowiskiem
i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wrocław, 09-09-2014r.
………………………………..
(miejsce i data wystawienia)

mgr inż. Andrzej Owczarek
..……………………………………………….
(imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

