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1. Jedine čný identifika ční kód typu výrobku

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

3. Výrobce:

4. Systém/systémy POSV: 

Systém hodnocení 3

5. Harmonizovaná norma:

14351-1:2006+A1:2010

6. 6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

IFT Rosenheim (č. notifikace 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Německo

 

 

7. 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zkoušky 
provedl

Úžitkové 
vlastnosti

IFT C2

IFT 7A

IFT 4

- npd

IFT
Požadavka 

splněná

EN 100077 30(-1,-5)

IFT 1,0

EN 410 50

EN 410 71

* Hodnota Rw stanovena v souladu s bodem B3 přílohy B normy EN 14351-1+A1 pro okno <4,6m² ze zasklením Rw(C;Ctr)=31(-1,-5) dB

** Uw stanovena pro referenční okno 1,23mx1,48m se zasklením Ug=0,7 s hliníkovým distančním rámečkem.

*** Parametre jsou uvedeny pro sklo 4/12/4/12/4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Méno a příjmení: Jarosław Rudka
Funkce: Vedoucí odd ělení kvality
Město a datum: Ochmanów,   1. zá ří 2014

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v 
souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

Parametry jsou vypočítány individuálně pro každé okno a jsou uvedeny v dokumentaci výrobku jako informace připojená příloha 1 (sériový výrobek s 
proměnnými rozměry, které ovlivňují změnu parametrů).

Nebezpečné látky

Únosnost bezpe čnostních za řízení

Akustické vlastnosti Rw(C,Ctr) dB*

Součinitel prostupu tepla Uw W/m²K**

Propustnost slune čního zá ření  g [%]***

Propustnost sv ětla   Lt [%]***

Průvzdušnost

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
P70PE-T.1.4

Odstavn ě-posuvné dve ře PSK systému Veka Perfectline 70mm typ P70PE-T.1.4  -Výrobky s obchodními názvy Platinium 
Evolution, Platinium Evolution² z tvarovek z nem ěkčeného PVC

Objekty bytové výstavby a služeb, v souladu s lokalitou výstavby a profilem požadovaných vlastností.

OKNOPLAST Sp. z o.o.

Ochmanów 117,

32-003 Podłęże

Okna a dveře. Norma výrobku, funkční vlastnosti 1. Část: Okna a vnější dveře bez požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Podstatní vlastnosti

Odolnost proti zatížení v ětrem

Vodot ěsnost


