
DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. 
No.

FE 4573 - 06BD07

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FE 4573 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 4: 
Kod identyfikacyjny jest podany na tablicy znamionowej umieszczonej na każdym produkcie, zgodnie z 
poniższym przykładem:

      model, rozmiar                  numer partii produkcyjnej

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
Zapewnienie wentylacji i/lub światła dziennego w budynku.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 5::

Altaterra Kft.
Malom köz 1.
HU-9431 Fertőd
Hungary
www.altaterra.eu

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 
obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku 
V: 
System 3 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
ift Rosenheim GmbH (NB 0757) przeprowadził testy następujących zasadniczych charakterystyk:

5 Wodoszczelność
14 Przepuszczalność powietrza

w ramach systemu 3 oraz opracował raporty z przeprowadzonych testów.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została 
europejska ocena techniczna:
Nie dotycz
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9. Deklarowane właściwości użytkowe:
FE 4573 - 06BD07 2017.02.28.

Zasadnicze charakterystyki Właściwości 
użytkowe

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna

EN 14351-1:2006
+A1:2010

§ NB#
1 & 2 Odporność na obciążenie wiatrem npd 4.2

3 Obciążenie śniegiem 3-8-3 4.3
4 Parametry dot. Odporności na ogien zewnetrzny npd 4.4.1
4 Odporność ogniowa npd 4.4.2
5 Wodoszczelność Class 2A 4.5 0757
8 Odporność na uderzenie npd 4.7
9 Nośność zawiasu npd 4.8
10 Izolacyjność akustyczna npd 4.11
11 Współczynnik przenikania ciepła okna npd 4.12
12 Całkowita przenikalnośc energii słonecznej (g) npd 4.13
13 Przenikalność świetlna (tv) npd 4.13
14 Przepuszczalność powietrza Class 3B/3C 4.14 0757

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, 
z którymi wyrób jest zgodny:
Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a): 

Altaterra Kft. 9431 Fertőd, Malom Köz 1. Hungary 2017.02.28.
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