
Nexus Sp. z o, o., ul. Szczecińska 28 d,72-123 Kliniska Wielkie, NlP: 856-184-83-58, REGON: 21473081

DEKLARACJA WŁAŚclwoŚcl UżYTKoWYCH Nr 4212017
1, NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

o FOL|A PARO|ZOLACYJNA PREF|X 0,2mm +l40% Typ A
2, Zamierzonezastosowanie:

o Folia paroizolacyjna Prefix to tolia żófta Wykonana na bazie polietylenu. Elastyczny wyrób wodochronny do
regulacji przenikania pary wodnej przez ściany, podłogę i dach. B|okuje parę wodną zwnętża pomieszczeń
i zabezpiecza izolację termiczną przed zawilgoceniem. Folia charakteryzuje się wysoką paroszczelnoŚcią,
wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia. W połączeniu z wełną mineralną i folią wstępnego krycia
tworzy szczelny system dachowy,

3. Producent:
o Nexus Sp. z o. o., ul. Szczecińska 28 d, 72-123 Kliniska Wielkie,
. Zakład produkcyjny: Nexus Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. systemy oceny iweryfikacji stałości właściwości użytkowych:

. System3i4
6. Normazharmonizowana:

. PN-EN 13984:2013-06
* Jednostka notyfikowana: PoLSK|E oENTRUM BADAŃ l CERTYF|KACJl SA, oddział w Gdańsku, nr

sciwosci użvtk

Właściwości użytkowe określonego powyźej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właŚciwoŚci
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnb"ąrozporządzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego nowfej ',,., 

l!,lil; ,l! pnnzn$ }aązĄpu
W imieniu producenta podpisał:

Kliniska Wielkie, dn. 08.05,2017 r,

Fiat

jednostki notyfikującej 1 434
Deklarowane własclwo u oWe
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/Vspołczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej Sd [m] = 39 +1-50%

PN_EN 13984,.2013-06

f nłvałośc po sztucznym starzeniu

oo działaniu alkaliow

Spełnienie wymagań

NPD

wodoszczelnośc Wodoszczelna przy 2kPa

Reakcja na ogień Klasa F

/Uytrzymałośc na rozciąganie Wzdłuż >1 7 [N/1 5mm]

W poprzek >18 [N/lSmm]

Cdpornośc na uderzenie Erak odporności przy 200mm

/Vytrzymałosc na rozdzieranie gwoździem Nzdłuż >30

ń/ poprzek >35

ń/ytrzymałosc złącza Zakład podłuzny 40 [N/50mm]

Zakład poprzeczny 52 [N/50mm]

S ubsta ncje n iebezpieczne Nie występują

Piotr Wara - ezes zarządu


