
T s l l zeleziarne- pod brezov ó -l-
DEKLARACJA WŁASNOSC! UZYTKOWYCH DoP nr: DP 001 zgodnie zzałącznlkiem lll
rozoorzadzenia w sorawie wvrobów budowlanvch (305/2011lUE], -l-
Dla wyrobu budowlanego Gorącowalcowane i ciągnione na zimno rury

stalowe -/-

1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny
tvou wvrobu

S 235 - EN 10 210-1:20O6 -l-

2. Numer pańii / nr seryjny wg ańyku-
łu 11 ustęp 4:

Patrz oznakowanie / etykieta / świadectwo ba-
dania -/-

3. Zamiezone zastosowanie wyrobu
budowlaneoo

Kształtownik pusty na konstrukcje stalowe

4. Adres kontaktowy producenta:
Zoodnie z ańvkułem 11 usteo 5

Żeleziarne Podbrezovó a.s., Kolkóreń 35 J-
976 81 Podbrezovó, Republika Słowacka -/-

5. Nazwa i adres kontaktowy autory-
zowanego przedstawiciela zgodnie
z ańvkułem '12 usteo 2:

Nieistotne -/-

6, Systemy oceny iweryfikacji stało-
ści właściwości uzytkowych wg
załacznikay

EN 10 210-1,załącznikZA, system 2+ -/-

7. Placowka notyfikowana:
Realizowała pierwsze badanie i

stały nadzór zgodnie z systemem:
iwydała ceńyfikat:
jako potwierdzenie zgodności dla
zakładowei kontroli produkcii :

TUVNORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg,
nr identyfikacyjny: 0045
2+ -l-
0045_coD_0915 -/-

8. Wyrob budowlany z Europejską
Ocena Techniczna:

Nieistotne -/-

9, Deklarowane własności uzytkowe
Zasad nicze charakterystyki Własności uzytkowe zharmonizowana norm a tech-

niczna
wvmiarv ikształt: To|erancie wq tabeli 2 EN 10 21O - 1:2006
własności mechaniczne:
Wytrzymałość na rozciąganie R.:
Granica plastyczności pglli

Wydłuzenie przy zenvaniu A:
próba udarności z karbem kv:

min. 360 MPa
min. 235 MPa
min.26 o/o

min.27 J

EN 10 210 - 1:2006, załącznik A

spawalnośó Tabela 82, CEV EN 10 2'10-1:2006, załącznikB
10. WłasnŃg| uzytkówe produktu podane w punktach 1 & 2 są zgodne z deklarowanymi

własnościami uzytkowymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja własności uzytkowych jest
wydawana nawyłączną odpowiedzialnośc producenta podanego w punkcie 4. -/-
Zaiw imieniu producenta podpisał: inż. Jozef Turis, Dyrektor ds. kontrolijakoŚci, /pod-
pis nieczytelny] -l-
Podbrezov ź. 01 .O7 ,2013 [Pieczęć podłużna Żeleziarne@ Podbrezovó] -l-

Tłu maczen ie uwierzyte l n io ne z języka a n g ielskiego

żeleziarne@

= == = == == == == = = = ==== = = ===== = == = = === === == = == = = == == === ==== ======== ===== =

Ja, Alicja Ossolińska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłuma-
czy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP13211l05, zaświadczam
zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku

angielskim.

Siemianowice Śląskie, dnia: 24.06,2019
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